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Oamenii muncii din agricultură raportează
încheierea recoltării unor culturi
și obținerea de producții mari la hectar
IN PAGINA A V-A

In spiritul orieiifârior sublimate tie tovarășul Nicolae Ceausescu
r

la sedinto Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

IN INTIMPINARER CONGRESULUI PARTIDULUI
-IURTE SARCINILE ECONOMICE REALIZATE EXEMPLAR!
Activitatea din întreaga economie
a intrat intr-o etapă decisivă pentru
Îndeplinirea planului pe acest an —
an hotăritor al actualului cincinal,
în această perioadă — marcată de
apropierea înaltului forum al comu
niștilor români — colectivele de oa
meni ai muncii, sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de partid,
sint mobilizate intr-o Insuflețitoare
Întrecere socialistă, ale cărei obiecti
ve, ale cărei angajamente vizează
obținerea unor remarcabile succese
In sporirea producției și a eficienței
economice, în înaintarea fermă pe
drumul dezvoltării intensive, calita
tive, al modernizării Întregii vieți
economico-sociale.
în contextul preocupărilor pentru
perfecționarea activității economice,
în ședința din 4 septembrie a.c. a Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., desfășurată sub președinția
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretarul general al partidului, s-au
stabilit o serie de noi măsuri în ve
derea asigurării, în continuare, a
desfășurării in ritm susținut a pro
ducției și realizării neabătute a pla
nului la toți indicatorii. Și cu
acest prilej au fost puse în evi
dență atenția deosebită cu care
conducerea partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu urmăresc în
treaga activitate care se desfășoară
în unitățile din economia națională,
grija care se acordă fructificării cu
înaltă eficiență a valențelor proprie
tății socialiste, valorificării superi
oare a modernei zestre tehnice, a
importantului potential material ți
uman de care dispun, practic, toate
întreprinderile. A reieșit cu claritate
din întreaga problematică abordată
preocuparea pentru stimularea ini
țiativei creatoare și întărirea răs

punderii muncitorilor, specialiștilor,
a factorilor de conducere din în
treaga economie pentru realizarea
in cele mai bune condiții a sarcini
lor de plan, astfel incit, atit in fie
care întreprindere, cit și pe ansam
blul economiei, anul 1989 să Însemne
un serios progres, un important pas
înainte în sporirea produsului social
și a venitului național, în dezvol
tarea economico-socială a țării, in
creșterea nivelului de trai al între
gului popor.
Prin această prismă, cele patru ra
poarte supuse examinării Comitetu
lui Politic Executiv — cel privind
îndeplinirea planului la indicatorii
fizici și valorici în industrie, comerț
exterior și investiții pe opt luni din
acest an, precum și cele referitoare
la încadrarea în consumurile nor
mate de materii prime, materiale,
combustibil și energie electrică, la
utilizarea mașinilor, utilajelor și in
stalațiilor din industrie, construcții
și transporturi, la îndeplinirea pla
nului de reparații capitale, revizii
generale și modernizări ale fondu
rilor fixe, în semestrul I al acestui
an — au drept puncte comune rezul
tatele obținute și măsurile ce se cu
vin adoptate pentru asigurarea tehnico-materiaîă, pentru mai buna or
ganizare a activității in vederea
realizării sarcinilor de plan. Ca o
dovadă a forței economiei noastre
socialiste, a avantajelor pe planul
conducerii și organizării, al reparti
zării raționale și utilizării judicioase
a forțelor de producție, care decurg
din existența proprietății socialiste,
în primele opt luni ale anului s-a
asigurai o importantă creștere eco
nomică, producția-marfă inregistrînd
o creștere de 7 la sută, iar ia pro

ducția netă de peste 8 la sută, com
parativ cu aceeași perioadă din 1988.
Faptul că, in condițiile unui ritm
ridicat de creștere la ambii indica
tori, sporul mai mare l-a marcat
producția netă, deci valoarea nou
creată, demonstrează totodată efec
tele pozitive ale acțiunilor de mo
dernizare a producției, ale măsuri
lor de întărire a spiritului gospodă
resc în utilizarea resurselor tehnico-materiale, faptul că în industria
românească se produc însemnate
prefaceri In domeniul dezvoltării
intensive, al creșterii eficienței eco
nomice. Desigur, acest proces pozi
tiv nu se înfăptuiește lesne, fără
dificultăți, sint necesare în conti
nuare eforturi pentru a se asigura
o bună organizare, ordine, disciplină
și răspundere, în această privință în
ședința Comitetului Politic Executiv
precizindu-se faptul că în unele sec
toare realizările nu se situează la
nivelul posibilităților existente, al
prevederilor de plan.
O problemă centrală pentru toate
unitățile economice, asupra căreia a
insistat în mod deosebit secretarul
general al partidului la recenta șe
dință a Comitetului Politic Executiv
o reprezintă realizarea producției de
export și a exportului, în care scop
este necesar să se ia toate măsurile
pentru a asigura executarea și livra
rea întregului fond de marfă stabilit,
in condițiile de calitate și la terme
nele prevăzute in contracte. In fond
— așa cum s-a subliniat cu acest
prilej —, potrivit legii și In confor
mitate cu principiile democrației
muncitorești-revoluționare, ale autoconducerii și autogestiunii. fiecare
întreprindere poartă deplina răs
pundere pentru încheierea contracte
lor, atit pentru producția destinată

exportului, eît șl pentru cea desti
nată consumului intern. De aceea,
pretutindeni trebuie să se acționeze
cu maximă operativitate și eficien
ță, astfel ca întreaga producție
a lunii octombrie să fie contrac
tată pină la 20 septembrie, urmînd ca în continuare să funcțione
ze regula ca pină cel tîrziu la 20—25
ale fiecărei luni să se asigure reali
zarea și livrarea producției de ex
port a lunii respective. Se desprinde
de aici necesitatea unei urmăriri ri
guroase, la toate nivelurile, a mer
sului contractării și realizării ex
portului, ca măsură concretă în acest scop indici ndu-se ca întreprin
derile, centralele și la nivel jude
țean să fie înregistrate toate co
menzile, să se cunoască permanent
ce trebuie să se producă, ce să se
exporte, unde. In ce condiții și la
ce termen.- Cu alte cuvinte, avindu-se mereu in atenție îndeplinirea
cu prioritate a exportului, se impun
ordine, organizare, control riguros,
zilnic, pentru îmbunătățirea între
gii activități în acest domeniu, in
așa fel incit fiecare contract, fie
care obligație asumată față de par
tenerii străini să fie riguros onora
te, creîndu-se fondurile valutare
neoesare economiei.
In domeniul Investițiilor se des
prinde ca o sarcină de cea mal mare
însemnătate cerința, formulată la
ședința Comitetului Politic Execu
tiv. a accelerării ritmului de lucru
pe șantiere, în care scop se impun
livrarea la timp a tuturor utilaje
lor și echipamentelor de care este
nevoie, intensificarea lucrărilor de
construcții-montaj. Indicații, deopo
trivă, valabile pentru executarea
capacităților de producție care,
(Continuare în pag. a V-a)

Ritmurile
noului

Muncă bine organizată pentru
strîngerea întregii recolte
și pregătirea viitoarei producții
tncepînd de Ieri, ploile au cu
prins cea mai mare parte a țării.
Pentru zonele din sudul și estul ță
rii, ploile asigură umezirea solului,
ceea ce este de natură să ușureze
efectuarea arăturilor și pregătirea
terenului în vederea lnsămînțării
culturilor de toamnă. Dar ploile
constituie, totodată, semnalul că
peste tot trebuie să se intensifice
lucrările de recoltare a porumbului,
soiei, sfeclei de zahăr, a cartofilor,
legumelor șl fructelor, astfel incit
roadele bogate ale acestui an să fia
puse cît mai repede la adăpost, spre
a se preveni orice pierderi. Care
sint prioritățile acestor zile in agri
cultură, în ce direcții trebuie con
centrate acum eforturile oamenilor
muncii din acest sector ?
Strîngerea In timp scurt șl fără
pierderi a recoltei de toamnă con
stituie In momentul de față o sar
cină de mare responsabilitate pen
tru toți oamenii muncii din agricul
tură. Este pozitiv faptul că floareasoarelui a fost strinsă de pe cea
mai mare parte din suprafața culti
vată, iar producția obținută a șl fost
transportată la fabricile de ulei sau
la bazele de recepție. A mal rămas
de adunat recolta de pe unele su
prafețe în județe din Transilvania,
Banat și Moldova, unde fie că se
mințele nu au ajuns la maturita.e,
fie că ploile au stînjenit desfășu
rarea lucrărilor de recoltare. în această situație se impune să se
manifeste cea mai mare răspundere
la strîngerea acestei culturi spre a
se preveni pierderile de semințe.
Timpul călduros și uscat din luna
august a grăbit coacerea porumbu
lui pe zone mult mai întinse față
de alțl ani. Ca atare In multe ju
dețe — Călărași. Ialomița, Teleor
man, Dolj și sectorul agricol Ilfov
— se lucrează intens la recoltat

Este absolut necesar ca peste tot
unde știulețil s-au copt să fie grăbit
culesul. Aceasta se impune cel pu
țin din două puncte de vedere. Recoltînd la timp porumbul, se evită
pierderile de producție, iar cocenii
avînd încă o anumită suculentă pot
fi însilozați, rezultînd un furaj de
bună calitate pentru hrana animale
lor. Prin urmare, cadrele de con
ducere și specialiștii din unitățile
agricole au datoria să asigure utili
zarea cu randament a utilajelor din
dotare — combine și mijloace de
transport —, să mobilizeze un mai
mare număr de oameni la cules și
la încărcarea știuleților în mijloa
cele de transport.
Sfecla de zahăr se recoltează po
trivit graficelor de livrare întocmi
te între unitățile agricole și fabri
cile prelucrătoare. Intrucît in acest
an rădăcinile de sfeclă au o dez
voltare bună și au acumulat o can
titate superioară de zahăr față de
alți ani, lucrările de recoltare au
început mat repede și se desfășoară
intens In majoritatea județelor cul
tivatoare, astfel încît unele fabrici
de zahăr funcționează de pe acum
Ia capacitate. Important este ca in
flecare unitate agricolă să fie res
pectate prevederile din graficele
stabilite. Trebuie recoltată și livra
tă nu numai cantitatea de sfeclă
necesară funcționării la capacitate
a fabricilor, ci și o anumită rezer
vă, aceasta prezentînd o importan
ță deosebită la obținerea unor ran
damente superioare la extracția
zahărului.
In această perioadă se recoltează
și se livrează pentru aprovizionarea
populației sau în vederea depozită-

rii pentru Iarnă cantități mari de
legume, fructe și cartofi. Si în acest
caz trebuie respectate graficele de
livrare stabilite între unitățile de
producție și cele de valorificare. O
atenție aparte este necesar să se
acorde recoltării și transportării
cartofilor. Producția obținută este,
în general, bună. Printr-o temeinică
organizare a muncii, în fiecare uni
tate agricolă să se asigure buna fo
losire a mijloacelor mecanice și a
forței de muncă, urmărindu-se
strîngerea In totalitate a tuberculi
lor și transportarea producției în aceeași zi cu recoltarea.
Tot în această perioadă se fac
ultimele pregătiri în vederea însămințărilor de toamnă, lucrări care
trebuie să se desfășoare sub sem
nul exigențelor formulate de con
ducerea partidului, astfel încit să
se pună temelie trainică viitoarei
recolte. Prioritate trebuie acordată
efectuării arăturilor pentru însămînțări, spre a fi încheiate din'
timp, astfel încît solul să se poată
așeza pină în momentul începerii
semănatului. Aceasta presupune
atît eliberarea neîntîrziată a tere
nurilor respective prin recoltarea
cu prioritate a culturilor și elibe
rarea terenurilor de resturi vegeta
le, cît și folosirea cu randament
sporit a utilajelor.
Volumul lucrărilor agricole care
trebuie efectuate în zilele care
urmează este foarte mare. Iată de
ce organele și organizațiile de
partid, consiliile populare au dato
ria de a mobiliza toate forțele de
la sate la strîngerea recoltei și la
pregătirea in cele mai bune condiții
a viitoarei recolte.

ln pagina a 3-a, relatări din județele Giurgiu, Bacău, Bo
toșani și Brăila

Ne exprimăm dorința de a
arunca o privire prin secțiile de
producție ale rafinăriei ..Vega“
din Ploiești șl directorul unită
ții. ing. Dumitru Bară, ne invi
tă să alegem noi locul de unde
vom ..arunca privirea", din ca
binetul dînsului sau de la dis
pecerat. Am crezut că este o
glumă, o încercare de a ne avertiza cît de mult timp ne-ar
trebui să străbatem, de la un
capăt la altul, secțiile respec
tive. Pentru început am ales ca
binetul de lucru al directorului.
Doream să răsfoim teza lui de
doctorat, incitați fiind de nouta
tea temei: „Conducerea automată
cu microprocesoare a instalați
ilor de distilație atmosferică în
vid de capacitate mare". Luăm
loc. gazda atinge un buton mon
tat la birou și pe monitoarele
din fata noastră încep să se de
ruleze imagini. In stingă, ca
mera zăbovește îndelung. îngăduindu-ne să surprindem rigoa
rea. seriozitatea cu care. într-unul din punctele-cheie ale
procesului de producție, oame
nii își fac datoria. Priviri aten
te, gesturi controlate, un ritm
egal, perfect sincronizat de la
om la om. de la om la instala
ție, de la instalație la instalație.
In dreapta — cu viteza (sau
încetineala) unei deplasări la
pas. camera alunecă, pe flux, de
la o secție la alta, pe tot tra
seul aurului negru, de la punc
tul de descărcare si pină în mo
mentul în care produsele cu
marca „Vega" pornesc spre
alte... constelații : spre combi
natele petrochimice, spre fabri
cile de fire și fibre sintetice,
acolo unde, după metamorfoza
suferită aici, urmează o nouă
metamorfoză...
Și astfel aveam să înțelegem
mai bine că din bătrîna „Vega“.
înființată în urmă cu 85 de ani.
după cum reiese din actul de
constituire al societății ..anoni
me" cu nume strălucitor sub
paravanul căreia își făcea Ioc
capitalul străin, n-au mai ră
mas decit numele si amplasa
mentul. In rest, construcții și
tehnologii, produse și oameni
poartă amprenta prezentului
socialist al patriei. Totul este
nou, totul răspunde, pină la
amănunt, exigențelor în mate
rie pe plan mondial.
— Metodele moderne de or
ganizare și urmărire a produc
ției fac parte din arsenalul de
măsuri aplicate prin programe
le de modernizare, iar aplicarea
lor a fost impusă de însuși
gradul înalt de modernitate pe
care această industrie, activita
tea din unitatea noastră l-au
atins în ultimii ani, ne spune
tovarășul Dumitru Bară. Dintotdeauna, capacitatea de pre
lucrare a rafinăriei „Vega" a
fost aceeași. Numai că. dintr-o
tonă de petrol prelucrată la
noi. in prezent producem înze
cit. Gradul superior de prelu
crare. cumulat cu eficienta teh
nologiilor moderne, conferă o
nouă strălucire întreprinderii
noastre.
(Continuare in pag. a V-a)
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ÎN DEZBATEREA PARTIDULUI, A ÎNTREGULUI POPOR

PROIECTUL PROGRAMULUI-DIRECTIVĂ,
TEZELE PENTRU CONGRESUL AL XIV-LEA
O Legătura cu masele — condiție fundamentală pentru perfecționarea

activității organizațiilor de partid
• Politică judicioasă, de largă perspectivă privind dezvoltarea intensivă
a economiei
IN PAGINA A II-A

Măsuri de o deosebită importantă
pentru întărirea rolului organelor
și organizațiilor de partid
In vederea pregătirii celui de-al
XIV-lea Congres al partidului, in
ședința de luni a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.
s-au dezbătut și aprobat noi șl
importante măsuri pentru anga
jarea tuturor comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii la îndepli
nirea exemplară a obiectivelor economice și sociale, pentru per
fecționarea activității în toate do
meniile. Un rol determinant In
unirea eforturilor creatoare ale tu
turor colectivelor de muncă revine
activității desfășurate de organele
și organizațiile de partid, modului
de pregătire și de desfășurare a
adunărilor și conferințelor pentru
dări de seamă și alegeri, planuri
lor de măsuri și hotăririlor ca le
vor adopta.
In spiritul indicațiilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu, la ședința Co
mitetului Politic Executiv, în vir
tutea locului și rolului de condu
cător pe care partidul îl ocupă în
sistemul politic al țării noastre, a
misiunii sale istorice de edificare
a celei mai drepte orînduiri pe pămintul României, a fost analizat și
aprobat raportul cu privire la îm
bunătățirea structurii organizații
lor de partid din întreprinderi, in
stituții și unități agricole în ve• derea creării unor organizații de
partid puternice în toate dome
niile și sectoarele de activitate, a
întăririi continue a rolului condu
cător al partidului, a capacității
organizațiilor de partid de mobili
zare a tuturor oamenilor muncii
la realizarea exemplară a sarcini
lor ce le revin. Sint măsuri
care ilustrează încă o dată preo
cuparea statornică a tovarășului
Nicolae Ceaușescu de îmbunătă
țire continuă a activității organe
lor și organizațiilor de partid in
consens cu cerințele noi pe care
le ridică in această etapă procesul
revoluționar neîntrerupt al edifi
cării societății socialiste multila
teral
dezvoltate și înaintării
României spre comunism. în ma
gistrala cuvîntare rostită la Adu
narea solemnă consacrată zi
lei de 23 August, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU releva In
acest sens : „Vom continua să per
fecționăm activitatea partidului, să
dezvoltăm rolul său de forță poli
tică conducătoare in toate dome
niile de activitate".

în temeiul concluziilor desprinse
din analiza efectuată în cadrul
ședinței Comitetului Politic Exe
cutiv, avind in vedere că pină in
prezent a existat un număr foar
te mare de grupe de partid cu un
număr mic de comuniști, s-a stabi
lit ca pentru întărirea activității
să se limiteze crearea acestor gru
pe ia domenii și situații cu totul
speciale și pe termen scurt. De asemenea, s-a hotărît să se reducă
numărul organizațiilor de partid
mici și să se constituie organiza
ții puternice. S-a stabilit, totodată,
să se îmbunătățească organizarea
comitetelor de partid, ele urmînd
să se constituie numai in între
prinderi, instituții și unități agri
cole mari, in care există un nu
măr de peste 200 de membri da
partid.
Toate aceste măsuri sint menite
să determine sporirea forței și ca
pacității organelor și organizații
lor de partid de a concepe și des
fășura munca politico-organlzatorică intr-un tot unitar, pentru a
canaliza cu mai multă fermitate
energiile oamenilor muncii spre
obiective prioritare, de fond ale
construcției socialiste, pentru a
pune mai bine în valoare rezer
vele de muncă și creație ale fie
cărui colectiv. Evident, îmbunătă
țirea structurii organizațiilor de
partid va avea un efect pozitiv asupra planificării mai riguroase a
activității de partid, asupra folosi
rii mai judicioase șl cu eficiență
sporită a forțelor de care dispun
organele și organizațiile de partid,
— premisele repartizării corespun
zătoare. judicioase a sarcinilor în
credințate comuniștilor, ale onorării
lor la timp și în bune condiții.
O altă măsură de o deosebită
importanță pentru perfecționarea
activității organelor și organizați
ilor de partid, stabilită la ședința
Comitetului Politic Executiv, se
referă la îmbunătățirea compoziției
sociale a membrilor organelor de
partid, la asigurarea creșterii pon
derii muncitorilor și țăranilor în
aceste organe, cerințe care se În
scriu în preocupările de perma
nență ale conducerii partidului, de
a păstra și amplifica pe mal de
parte caracterul muncitoresc al
partidului. „Este necesar — arăta
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
in cuvîntarea la Plenara C.C. al
P.C.R. din iunie a.c. — să păstrăm

permanent caracterul muncitoresc
al partidului, atit in ce privește
ponderea muncitorilor în partid, cit
și in ce privește promovarea in
conducerea organizațiilor și orga
nelor de partid a activiștilor din
rindul muncitorilor. Prezența ma
jorității muncitorilor in partid, in
organele de conducere — sublinia
secretarul general al partidului —
este garanția spiritului revoluțio
nar, garanția mersului ferm spre
socialism, spre comunism".
Așa
cum erată
experiența
partidului nostru, atit timp cît
•partidul comuniștilor va fi și va
rămîne partid al clasei muncitoare,
ca parte a ei cea mai avansată,
încorporind aspirațiile întregului
popor, va elabora o strategie con
secvent revoluționară, va găsi so
luții pentru rezolvarea tuturor pro
blemelor dezvoltării economico-so
ciale și își va îndeplini în cele mai
bune condiții misiunea istorică pe
care și-a asumat-o de a asigura
făurirea societății socialiste și co
muniste.
Avînd in vedere ponderea fe
meilor în rîndurile partidului, con
siderabilul lor aport la înfăptuirea
politicii partidului de înflorire a
patriei, rolul lor în societatea
românească de astăzi, Comitetul
Politic Executiv a hotărît o creș
tere importantă a ponderii aces
tora in birourile și comitetele de
partid.
In perioada premergătoare Con
gresului partidului, organelor și
organizațiilor de partid le revine
înalta îndatorire — așa cum s-a
stabilit și la recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R. — de a lua ample și
cuprinzătoare măsuri politico-organizatorice în vederea Întăririi spi
ritului revoluționar, a răspunderii
comuniste, pentru apărarea și dez
voltarea proprietății
socialiste,
creșterea avuției naționale, astfel
Incit, in fntîmpinarea marelui eve
niment din viața partidului și a
țării, colectivele de oameni ai'
muncii să raporteze obținerea
unor rezultate deosebite în reali
zarea obiectivelor economico-so
ciale stabilite, a Programului parti
dului de edificare a societății so
cialiste multilateral-dezvoltate șl
Înaintare a României spre comu
nism.

______ >

lntr-o telegramă adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu,

Comitetul Județean Maramureș al P.C.R. raportează că
prin valorificarea superioară a resurselor neconvenționale

în cinci comune a fost asigurată
autonomia energetică
într-o telegramă adresată to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, Comi
tetul Județean de partid Ma
ramureș raportează înfăptuirea cu
4 luni mai devreme a măsurilor
pe acest an
privind asigurarea
autonomiei energetice a comune
lor, stabilite in spiritul orientări
lor, sarcinilor și indicațiilor date
la ședința comună a Plenarei C.C.
al P.C.R., a organismelor democra
tice și a organizațiilor de masă și
obștești din 28—30 noiembrie 1988.
In acest fel, se subliniază in te
legramă. prin realizarea a 4 microcentrale,
se asigură autonomia
energetică a cinci comune — Desești. Giulești. Ocna Maramureșu
lui, Budești și Călinesti — și li
vrarea în sistemul energetic națio
nal a unui nlus de energie de
peste 8 600 MWh anual.

Acordînd o atenție deosebită
sarcinii privind "dezvoltarea bazei
energetice prin valorificarea supe
rioară a surselor neconvenționale
șl refolosibile de energie menite
să asigure în următorii ani ali
mentarea autonomă energetică a
localităților rurale, a unităților
zootehnice și a altor sectoare din
agricultură — se spune tn telegra
mă — am pus in funcțiune pină în
prezent 28 instalații de biogaz, 19
instalații solare, 29 instalații recu
peratoare de energie și 27 microhidrocentrale de mică putere la
unități socialiste și gospodăriile
populației.
De asemenea, este exprimat an
gajamentul tuturor colectivelor
muncitorești de a Îndeplini exem
plar sarcinile încredințate, pentru
obținerea celor mai bune rezultate
In realizarea planului In cinstea
Congresului al XIV-lea al parti
dului, pentru pregătirea temeinică

a producției pe anul 1990 și fun
damentarea programelor de dez
voltare economico-socială pentru
perioada 1991—1995.
In deplin consens cu cele mal
alese gînduri și sentimente ale
întregii noastre națiuni — se sub
liniază in încheiere — folosim și
această ocazie pentru a exprima
satisfacția și adeziunea deplină a
comuniștilor, a tuturor oamenilor
muncii din Maramureș față de
hotărîrea
Plenarei
Comitetului
Central al P.C.R. privind propune
rea de realegere a dumneavoastră,
la al XIV-lea Congres. în funcția
supremă de secretar general al
partidului, garanție a înfăptuirii
cu succes a programelor grandioa
se de înflorire multilaterală a țării,
de afirmare liberă și demnă a
României intre statele lumii, de
Înaintare neabătută pe drumul so
cialismului $1 comunismului.
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PROIECTUL PROGRAMULUI-DIRECTIVA,
TEZELE PENTRU CONGRESUL AL XIV-LEA
Partidul a pornit de la principiul socialismului
științific potrivit căruia dezvoltarea democrației socia
liste și crearea condițiilor pentru participarea largă și
nemijlocită a maselor de oameni ai muncii la condu
cerea vieții economico-sociale reprezintă o necesitate
legică a edificării noii orînduiri sociale.
(Din Tezele pentru Congresul al XlV-lea al Partidului Comunist Român)

Pe temeiul edificatoarelor realități ale prezentului se poate argumenta
că tot ce s-a înfăptuit și se înfăptuiește în România, mai cu seamă în
anii rodnici de după Congresul al IX-lea al partidului, ilustrează cu preg
nanță teza științifică, de esență patriotică și umanistă, elaborată de to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general, al partidului, a construirii
socialismului cu poporul, pentru popor. Din contactul activ și
cotidian cu masele populare își trage partidul seva tăriei și unității sale ;
tocmai de aceea, în mod firesc și necesar, Tezele pentru Congresul al
XlV-lea prevăd limpede și vizionar că în anii următori și mai departe,
dincolo de anii 2000, „va căpăta o amploare tot mai mare dialogul eu
oamenii muncii, participarea maselor la conducerea vieții economicosociale, se va intensifica activitatea tuturor organizațiilor și organisme
lor democratice înmănuncheate în cadrul Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, care exprimă in mod dialectic unitatea in diversitate a
întregii noastre societăți socialiste**.
Din discuțiile purtate in ultimul timp cu secretari de partid din di
verse domenii productive, am reținut — o dată cu deplina adeziune de
suflet și conștiință la documentele programatice pentru marele forum al
comuniștilor din luna noiembrie — și cîteva aspecte practice, experiențe
și inițiative, împreună cu numeroase proiecte privind strîngerea și dez
voltarea tot mai pronunțată a legăturilor cu masele.
Grigore Parasca — secretarul co
mitetului de partid de la Centrala
Minereurilor din Baia Mare — s-a
referit, mai întii, la climatul democra
tic creat în țara noastră, la creșterea
competenței, a răspunderii și parti
cipării oamenilor muncii în dezbate
rea problemelor ce privesc viața și
munca lor, a țării întregi. în acest
context, subliniind rolul determinant
al secretarului general al partidului
în întărirea continuă a democrației
socialiste, ne-a declarat :
„In numele minerilor maramure
șeni, exprim unanima și entuziasta
adeziune față de Hotărîrea Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. cu privire la realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, minerul
de onoare al țării, la Congresul al
XlV-lea, în înalta funcție de secretar
general al P.C.R., garanție sigură a
edificării socialismului și comunis
mului în patria noastră".
în continuarea discuției, secretarul
comitetului de partid de la Centrala
Minereurilor din Baia Mare a arătat
că — înțelegînd necesitatea păstră
rii unui dialog neslăbit cu oamenii
producției — în ceea ce-1 privește nu
se poate limita la programul de au
diențe, minerii avînd oricînd „cale
liberă" pentru a discuta deschis cu
el orice problemă.
— Acesta este doar un aspect.
Fiind subinginer, cînd merg în uni
tățile miniere din Maramureș nu
mă limitez să rezolv problemele teh
nice, ci și altele, cu care oamenii vin
la mine. întotdeauna iau în seamă
opinia ori propunerea unui om al
muncii. Sînt receptiv la părerile oa
menilor și caut să fiu operativ în
valorificarea ideilor și experienței
lor. De altfel, teza științifică a secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, privind
construirea socialismului „cu po
porul, pentru popor"
a inspirat
forme democratice originale,
pe
care noi trebuie să le aplicăm con-

concepe că ar putea iniția vreo ac
țiune ori ar putea lua vreo decizie
importantă fără consultarea și con
lucrarea cu oamenii din secții, din
organizațiile de bază :
— Dacă secretarul general al parti
dului își găsește timp ca la nivelul
întregii țări să păstreze o permanen
tă și fructuoasă legătură cu masele
de oameni al muncii, cu atît mal
mult noi, la nivelul unei întreprin
deri, avem datoria șl posibilitatea —
însuflețiți de înaltul exemplu oferit
de tovarășul Nicolae Ceaușescu — să
fim mereu printre muncitori. Ceea
ce, de altfel, înseamnă Însăși rațiu
nea activității mele — ca muncitoa
re și. activistă de partid. Pe lingă
multe mijloace organizatorice care
ne stau la lndemînă și le folosim în
acest sens, nu trece dimineață în

LEGĂTURA CU MASELEcondiție fundamentală pentru perfecționarea
activității organizațiilor de partid
creț, viabil
in organizațiile de
partid. Paleta largă de mijloace po
litico-educative căutăm să o fo
losim cu eficiență. Adunările gene
rale ale oamenilor muncii, controlul
muncitoresc, adunările cetățenești,
schimburile de experiență au intrat
în practica cotidiană a vieții noastre
de partid. De exemplu, aplicarea
practică a tehnologiei de fotoclasare,
pe care am coordonat-o personal (și
care se aplică la flotația centrală
Baia Sprie, Băiuț și Săsar. fiind în
curs de aplicare la Uzina de Prepa
rare din Baia Sprie). a fost precedată
de dezbateri la care au participat
specialiști, preparatori, care au pro
bat importanța ei economică. La fel
s-a întîmplat și cu generalizarea turboagitatoarelor. Sint doar două
exemple din multe altele. întreg
mineritul maramureșean este deschis
spre nou, spre mecanizare și auto
matizare. De aceea, fiecare comunist,
la locul lui de muncă, asigură un
climat creator, luptă împotriva ru
tinei, a automulțumirii de sine, așa
cum ne-a cerut-o în nenumărate rînduri secretarul general al parti
dului.
Ana Timofte — secretar al comi
tetului de partid de la întreprinde
rea de Confecții Botoșani — nici nu

care să nu pornesc, Împreună cu
directorul întreprinderii, în ceea ce
noi numim „turul sectoarelor de fa
bricație", pe parcursul căruia ascul
tăm, discutăm și, de cele mai multe
ori, rezolvăm probleme stringenta
— în primul rînd de producție, dar
și de partid sau sociale. In plus,
ca să exemplificăm doar cu incă o
metodă, fiecare organizație de partid
are întocmit (și adus mereu la zi) cite
un registru privind propunerile co
muniștilor și oamenilor muncii : cu
două rubrici cuprinzînd responsabi
lități și termene. Analiza soluționă
rii acestor propuneri se face perio
dic în ședințe de birou sau chiar în
plenare ale comitetului, cum a fost
cazul, recent, în luna august Folo
sim un evantai larg de mijloace po
litice și organizatorice pentru a ține
o legătură permanentă cu masele de
oameni ai muncii, dar — în spiritul
Tezelor pentru Congresul al XlV-lea
— înțelegem că avem datoria și po
sibilitatea de a face mult mai mult.
Gheorghe Dumitru — secretarul
Comitetului Orășenesc de Partid Boldești-Scăieni : Proiectul Programului-Directivă, Tezele pentru Congre
sul al XlV-lea al partidului, docu
mente de importanță cardinală pen
tru viitorul României, se află pe

Se impune să se asigure creșterea în continuare
a forțelor de producție, accentuîndu-se în toate dome
niile dezvoltarea intensivă, ca o cerință esențială pen
tru realizarea obiectivului strategic al partidului și po
porului nostru.
(Din proiectul Programului-Directivâ al Congresului al XlV-lea al Partidului Comunist Român)

Dezvoltarea economică neîntrerup
tă realizată de țara noastră în cele
patru decenii de construcție socia
listă s-a concretizat, în esență, in
transformarea României dintr-o țară
agrară înapoiată intr-una industrialagrară, cu un dinamism accentuat
al forțelor de producție, o structură
modernă a economiei, un potențial
apreciabil tehnico-științific și economico-productiv. Grandiosul proces
al remodelării și dezvoltării plani
ficate a economiei românești, care
își găsește puține similitudini pe
plan mondial, a cunoscut un moment
de schimbare profundă a strategiei
dezvoltării, a opticii de tratare a de
terminărilor, modalităților de reali
zare» finalităților și criteriilor de apreciere a realizării obiectivelor sta
bilite. Acest moment reprezentat de
Congresul al IX-lea al Partidului
Comunist Român din anul 1965 a
semnificat intrarea într-o perioadă
marcată de gîndirea și acțiunea
secretarului general al partidului,
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU,
perioadă caracterizată prin accentu
area dinamismului dezvoltării și
prin calitatea superioară a acesteia,
prin aprecierea sa în raport cu cri
terii de factură nouă, evoluată, pro
prii unei economii moderne, efici
ente și competitive.
Citeva cifre de maximă sinteză,
prezentate in proiectul ProgramuluiDirectivă al Congresului al XlV-lea
al partidului constituie dovezi con
vingătoare ale acestei impresionan
te realități : producția industrială
este, în 1989, de 135'ori mai mare
decit cea înregistrată în 1945, creș
terea obținută după anul 1965 fiind
de 120 orî ; producția agricolă a
crescut de circa 10 ori, din care de
peste 6 ori după 1965 ; venitul na
țional este de 40 ori mai mare decit
cel realizat in 1945, un spor de 33
ori revenind perioadei de după Con
gresul al IX-lea ; creșterea fondului
de consum în perioada 1950—1989 a
fost de peste 18 ori.
„In cei 40 de ani de construcție
socialistă, și îndeosebi după Congre
sul al IX-lea al partidului, din 1365 —
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu
la Plenara C.C. al P.C.R. din 27—28
iunie a.c, — poporul român, sub con
ducerea gloriosului nostru partid
comunist, a străbătut mai multe etape istorice și a ajuns Ia un ase
menea nivel de dezvoltare economi
co-socială, de civilizație generală
cum nu s-a realizat într-o perioadă
de sute de ani și — aș sublinia în
mod deosebit — în întreaga peri
oadă de dezvoltare capitalistă. Toate
acestea atestă, cu puterea faptelor
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masa de lucru a Întregii țări. Este,
prin urmare, pe cit de firesc, pe atît
de necesar ca și noi, ca de altfel în
fiecare localitate, în fiecare organ
de partid, să stăruim profund asu
pra lor, pentru ca — o dată cu ex
primarea totalei adeziuni, în perfec
tă cunoștință de cauză — să putem
desprinde concluziile cele mai folo
sitoare pentru ridicarea pe o treaptă
superioară a întregii activități orga
nizatorice și politico-educative în
rîndul maselor. Iar fiindcă vorbim
despre legătura cu masele, mențio
nez că, în ceea ce ne privește, am
constatat unele defecțiuni în îndru
marea organizațiilor de sindicat și
ale U.T.C. dintr-o serie de unități.
Nu intîmplător, tocmai în aceste uni
tăți (Schela de producție petrolieră,
întreprinderea de geamuri. Coopera
tiva „Arta metalului" ș.a.) apar și
nerealizări ale indicatorilor de plan.
Iată de ce, In spiritul exigenței ce
rute de documentele pentru Congre
sul al XlV-lea, personal ,de secreta
rul general al partidului, întreprin
dem în prezent o serie de măsuri
pentru mai buna îndrumare și acti
vizare a organizațiilor de sindicat șl
de tineret — ca factori importanți în
lărgirea și Întărirea conlucrării or
ganizațiilor de partid cu masele de
oameni ai muncii.
Sandu CIrlan — secretar al comi
tetului de partid din Combinatul de

de netăgăduit, că numai șl numai
o dată cu lichidarea exploatării și
asupririi capitaliste, a dominației
străine șl trecerea la făurirea unei
noi orinduiri, a socialismului, au fost
posibile aceste minunate realizări in
dezvoltarea generală a patriei noas
tre".
Schimbarea de esență pe care a
determinat-o Congresul al IX-lea în
strategia economică a țării noastre
a asigurat crearea treptată după
anul 1965 a premiselor favorizante
pentru trecerea de la dezvoltarea
precumpănitor extensivă, caracteris
tică perioadei anterioare acelui mo
ment de referință, la o dezvoltare
intensivă, pe care — după Congre
sul al XI-lea și, mai ales, după
Conferința Națională a partidului
din decembrie 1977 — s-a angajai
progresiv, consecvent și pe căi mul
tiple economia românească.
într-o primă perioadă, de dezvol
tare preponderent extensivă a eco
nomiei românești — caracterizată
prin crearea și consolidarea ramu
rilor de bază ale industriei, accentul
deosebit pus pe creșterea rapidă a
producției, construirea și punerea In
funcțiune a unui mare număr de obiective productive noi pe baza unui
efort investițional susținut, crește
rea mai rapidă a consumului de re
surse materiale și energetice com
parativ cu sporirea volumului pro
ducției. atragerea unor importante
efective de forță de muncă din agricultură In industrie — s-a asi
gurat acumularea unui apreciabil
potențial economic care, peste un
anumit prag, se cerea valorificat la
un nivel superior, cu atît mai mult
cu cit in țara noastră posibilitățile
de creștere a volumului factorilor
de producție primari, de creștere ex
tensivă în general, au fost epuizate,
în plus, caracterul tot mal complex
al economiei naționale, apariția unor ramuri și subramuri industriale
noi, incidențele multiple ale revolu
ției tehnico-științifice contemporane,
creșterea volumului factorilor de
producție primari — forță de muncă,
materii prime, energie, fonduri de
producție — nu mai poate asigura
sporirea in ritmuri susținute a for
țelor de producție, aceasta din urmă
obținîndu-se, în esență, prin valori
ficarea tot mai tnaltă și mai efici
entă a factorilor de producție, creș
terea productivității muncii sociale,
a eficientei economice în general.
Aceste cerințe definitorii pentru
dezvoltarea economică intensivă pot
fi satisfăcute prin generarea și in
troducerea rapidă și pe un front larg

In activitatea productivă a progre
sului tehnico-știintific, combinarea
optimă a factorilor de producție
menționați, modernizarea intensă a
activității productive, asigurarea unor corelații cit mai bune intre ra
murile și subramurile economiei na
ționale și, in cadrul acesteia, între
cele ale industriei.
In mod concret, stimularea si po
tențarea acțiunii factorilor intensivi,
situarea acestora pe primul loc în

îngrășăminte Chimice Piatra Neamț :
Studiul Tezelor pentru marele fo
rum comunist din luna noiembrie
ne,-a descifrat multe învățăminte
pentru racordarea muncii de partid
la necesitățile crescînde ale anilor ce
vin. De pildă, ne-am dat seama că
prin munca de ia om la om putem
cunoaște in orice moment „pulsul"
maselor, putem oricînd transmite
ideile către mase și, mai ales, putem
colecta în permanență idei de la
mase. Una din metodele muncii
noastre de partid răspunde direct acestei necesități : este vorba de ceea
ce oamenii cunosc sub numele de
„colectoare de idei" — niște cutii așezate la fiecare instalație, la fiecare
loc de muncă — în care fiecare poa
te depune în scris propuneri, idei,
gînduri privind mai bunul mers al
producției. Legea de bază a celor ce
le colecționează : niciodată nu se
spune că o idee nu e bună; se ia în
considerație totul, se judecă, se con
fruntă cu nevoile și posibilitățile
reale ale producției, se comunică operativ decizia. în felul acesta, creș
te calitatea muncii, se scurtează
timpul de execuție a unor produse,
pot fi concentrate forțele — în anu
mite perioade — la unele obiective

grarea organică a cercetării științi
fice cu invățămîntul si producția,
ceea ce a avut efecte ample în di
recțiile folosirii eficiente a poten
țialului creativ, reducerii duratei ci
clului cercetare-dezvoltare-producție,
creșterii eficienței economice a acti
vității productive.
Premisă esențială a dezvoltării
intensive a economiei, promovarea
fermă a progresului tehnico-științi
fic in toate ramurile și sectoarele de
activitate și-a găsit o nouă și con
vingătoare ilustrare in ampla ac
țiune de perfecționare a orga
nizării și de modernizare a pro
ceselor de producție, inițiată de
secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și des
fășurată sub îndrumarea sa nemij
locită începînd din anul 1986. Con
cepută ca o amplă acțiune de ac
centuare a eforturilor de moderni
zare a sistemelor de producție și de
introducere largă a progresului teh

prioritare. Desigur Insă că munca
de la om la om — metodă încercată
și de mare eficacitate în activitatea
de partid, cam neglijată' în ultima
vreme — are și alte aspecte, multi
ple, diverse. Rămîne să apelăm cu
ștăruință la toate.
Vasile Ștefan — secretarul comi
tetului de partid din comuna Flă
mânzi, județul Botoșani — a adus, în
dezbaterea noastră, un aspect intere
sant al modului cum funcționează,
In această localitate rurală fruntașă,
dialogul cu sătenii, în ambele lui
sensuri : opiniile oamenilor, propu
nerile lor le aflăm sistematic (pe
lingă alte mijloace) prin „Tribuna
democrației"; ceea ce avem să spu
nem comunei, noi — comitetul de
partid, primăria — o facem prin
„Sfatul omeniei". Bineînțeles că această „repartizare" a sensurilor dia
logului nu e rigidă, fiecare întîlnire
cu cetățenii putîndu-se desfășura în
ambele sensuri. Transpunînd în prac
tică importantele cerințe exprimate
în Teze, în cuvîntările tovarășului
Nicolae Ceaușescu, vom avea, evi
dent, încă de perfecționat, în mod
creator și mai eficient, dialogul nos
tru cu masele. în mod deosebit, Iri
perioada care urmează — așa cum
se cerea In ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. din
4 septembrie — vom pune accentul,
in dezbaterile ce le organizăm, pe
îmbunătățirea programelor de dez
voltare economico-socială a locali
tăților. astfel incit propunerile șl
sugestiile comuniștilor, ale cetățe
nilor să contribuie la definitivarea
acestor programe în interesul înflo
ririi continue a comunei noastre, a
vieții tuturor locuitorilor.
Gheorghe Cismărescu — secretar
adjunct al comitetului de partid din
întreprinderea de Aluminiu Slatina :
Un mijloc deosebit de însemnat în
întărirea legăturilor partidului cu
masele il reprezintă discuțiile indi
viduale. în spiritul Tezelor, aflate
în atenția și dezbaterea Întregului
nostru partid și popor, discuțiile pe
care le-am organizat în ultima pe
rioadă au urmărit ca dialogul „bi
rou de partid— comunist" să fie cit
mai rodnic pentru ambele părți, dar
mai cu seamă pentru ridicarea ge
nerală a nivelului și calității mun
cii. In organizațiile de bază de Ia
Redresori, Anozi I și Anozi II, Elec
trica A.T.M. și în altele, comuniștii
au făcut numeroase propuneri de
îmbunătățire a proceselor de pro
ducție sau a activității de partid, iar,
la rîndul lor, fiecare dintre aceștia
a primit — cu prilejul discuțiilor in
dividuale — cite o sarcină concretă,
despre îndeplinirea căreia urmează
să raporteze, Ia termenul fixat, în
adunarea generală. Vorbind despre
discuțiile individuale care au avut
loc în ultima perioadă, trebuie să
arăt că toți comuniștii participant!
la ele și-au exprimat, și cu acest pri
lej, adeziunea la documentele pentru
Congresul al XlV-lea al partidului,
o dată cu deosebita satisfacție șl aprobare față de propunerea ca to
varășul Nicolae Ceaușescu să fie
reales la Congresul al XlV-lea în su
prema funcție de secretar general
al partidului — ca o chezășie sigură
a mersului înainte, spre comunism,
al întregii noastre societăți.

nic in activitatea productivă, aceasta
se înscrie în suita de profunde
transformări stabilite de partidul
nostru pentru accentuarea laturilor
calitative în tntreaga economie, co
respunzător dezvoltării de tip inten
siv.
Evoluția in continuare a economiei
românești pe calea dezvoltării inten
sive este reiterată consecvent, într-o
viziune profund științifică, in pro
iectul Programului-Directivă și în
Tezele pentru Congresul al XlV-lea
al partidului. în acest sens, proiec
tul Programului-Directivă prevede :
„Se impune, astfel, să se asigure
creșterea in continuare a forțelor de
producție, accentuindu-se in toate
domeniile dezvoltarea intensivă, ca
o cerință esențială pentru realizarea
obiectivului strategic al partidului și
poporului nostru. Avind in vedere
că, în multe sectoare, actuala pro
ducție fizică a României se situează
la nivelul țărilor celor mai dezvol
tate, este necesar ca, în perioada ur
mătoare, să se realizeze o asemenea
perfecționare și modernizare a acti
vității economice incit să se obțină
o creștere însemnată a nivelului teh
nic și calitativ al produselor, valo
rificarea tot mai înaltă a materiilor
prime, a forței productive a poporu
lui nostru".
Subliniind că. In prezent, țara
noastră a atins un asemenea nivel
al dezvoltării economice la care este
obiectiv necesară aplicarea unei po
litici de utilizare judicioasă a tutu
ror factorilor de producție, de elimi
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Din prevederile proiectului Programului - Directivă

Creșterea productivității muncii în industrie

Gheorghe MxTROI

nare a oricărei forme de risipă a
avuției7 naționale, proiectul Progra
mului-Directivă face precizarea lo
gică, confirmată de experiența mon
dială. că, in condițiile dezvoltării
intensive, ritmurile acesteia vor fi,
firesc, mai moderate decît in cinci
nalele precedente. în care creșterea
economică realizată pe baze exten
sive a fost simțitor accelerată pen
tru recuperarea. într-o perioadă is
torică relativ scurtă, a răminerii în
urmă.
Totodată, proiectul ProgramuluiDirectivă precizează obiectivul fun
damentai al cincinalului 1991—1995
— dezvoltarea intensivă a economiei
naționale, aplicarea programelor de
organizare și modernizare a produc
ției, realizarea unei noi calități a
muncii in toate domeniile de activi
tate —, precum și direcțiile priori
tare ale dezvoltării țării noastre în
acest cincinal, printre care cele ce
privesc amplificarea acțiunii facto

Politică judicioasă, de largă perspectivă
privind dezvoltarea intensiva a economiei
tre resorturile dezvoltării economice
actuale și de perspectivă ale țării
noastre se sprijină pe premisa favorizantă a faptului că, după Con
gresul al IX-lea al partidului, a spo
rit apreciabil aportul cercetării ști
ințifice și dezvoltării tehnologice
proprii la rezolvarea prioritară a ce
rințelor majore ale producției ma
teriale.
în această nouă fază a dezvoltării,
partidul nostru a inițiat un amplu
program de măsuri și a desfășurat
acțiuni vizînd intensificarea activi
tăților de cercetare științifică, dez
voltare tehnologică și introducere a
progresului tehnic, amplificarea re
zultatelor acestora și transpunerea
lor rapidă în activitatea productivă.
Potențialul științific național a
fost orientat spre rezolvarea cu suc
ces a problemelor prioritare ale
dezvoltării multilaterale șl intensive
a economiei, ale avansării țării pe
calea progresului și civilizației, ac
tivitățile menționate si-au sporit
contribuția la înfăptuirea preve
derilor planurilor anuale, cinci
nale și de lungă durată. La
aceste prestigioase realizări a con
tribuit decisiv încredințarea îndru
mării și conducerii activităților men
ționate tovarășei academician doctor
inginer ELENA CEAUȘESCU, sa
vant de largă recunoaștere interna
țională, personalitate marcantă a vie
ții noastre politice, care a asigurat
efectuarea unor schimbări funda
mentale în orientarea și organizarea
creației tehnico-științifice, în inte
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rilor intensivi ai dezvoltării econo
mice : reducerea consumurilor ma
teriale și energetice, valorificarea
superioară a resurselor, diminuarea
cheltuielilor de producție și crește
rea rentabilității, sporirea mai ra
pidă a productivității muncii.
Asigurarea în măsură crescîndă
din resurse interne a bazei de ma
terii prime și energetice, utilizarea
rațională a acesteia și valorificarea
ei superioară sint cerințe imperioase
ale dezvoltării economice intensive,
în condițiile în care unele resurse
autohtone de bază se dovedesc limi
tate, asigurînd, la nivelul consumu
rilor actuale, producția pentru un
număr relativ mic de ani de acum
înainte, proiectul Programului-Di
rectivă prevede asigurarea dezvoltă
rii susținute a ramurilor șl subramurilor purtătoare ale progresului
tehnic, ridicarea gradului de tehni
citate al tuturor ramurilor industri
ale, organizarea superioară și mo
dernizarea proceselor de fabricație,
astfel îneît să se valbrlfice cu ma
ximă eficiență materiile prime, re
sursele energetice și munca socială.
Concomitent cu intensificarea mo
dernizării structurale a industriei
prin accelerarea dezvoltării subramurilor și grupelor de produse mici
consumatoare de materii prime și de
energie, vor trebui luate măsuri fer
me de reducere a consumurilor în
ramurile industriale în care acestea
sint mari. în care se fabrică produse
cu nivel redus de tehnicitate. O im
portanță crescîndă o va avea valo

rificarea materialelor refolosibile, cială a țării, a accentuării caracte
cale prin care se va acoperi. în u- rului intensiv al acesteia, criteriul
nele sectoare, peste 50 la sută din eficienței economice devine tot mai
necesarul economiei naționale, pre cuprinzător și mai complex, se „glocum și recondiționarea pieselor de balizează", în sensul că oferă ele
schimb și a subansamblelor, prin mente de referință atît de natură
care urmează să se asigure circa economică propriu-zisă. cit și socia
75 la sută din consumul intern. An lă, privitoare la situația curentă și
samblul măsurilor convergente spre la cea de perspectivă, la producă
obiectivul reducerii consumurilor torul bunurilor materiale și la uti
materiale și energetice va trebui să lizatorul acestora, la nivelul econo
asigure. în anul 1995, comparativ cu miei. al ramurilor acesteia, al uni
nivelul înregistrat în 1990, un con tăților productive și la cel teritorialsum energetic pe unitatea de venit administrativ etc. în concepția parti
național cu circa 20 la sută mai re dului nostru, a secretarului său ge
dus, precum și consumuri de metale neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
feroase, de cupru și aluminiu dimi o latură esențială a eficienței eco
nuate cu același procent.
nomice în această viziune globală șl
Conjugată cu gospodărirea rațio o sarcină primordială a tuturor uni
nală a bazei de materii prime și e- tăților productive o constituie asi
nergetice este valorificarea superi gurarea rentabilității, în condițiile
oară a resurselor, cu alte cuvinte dezvoltării intensive, creșterea efici
obținerea din aceeași cantitate de enței presupunînd realizarea de că
resurse fie a unei cantități mai tre fiecare unitate, de către fiecare
mari de produse cu același grad de secție și atelier de producție a unei
prelucrare și cu același nivel cali producții rentabile. în lumina aces
tativ, fie o cantitate egală de pro tei concepții, proiectul Programuluiduse prelucrate mai avansat și ca Directivă definește creșterea renta
litativ superioare, fie. în cazul optim, bilității economice — ce trebuie asi
cînd cantitativ și calitativ produsele gurată exclusiv prin reducerea cos
rezultate sînt superioare celor reali turilor și realizarea de produse cu
zate anterior. Pe baza valorificării grad superior de prelucrare — drept
superioare a materiilor prime, ma o sarcină primordială a actualei eterialelor, combustibililor si energiei, tape de dezvoltare economică.
factor intensiv de primă importanță,
De altfel, o asemenea concepție
se realizează reducerea volumului Și riguros științifică despre creșterea
ponderii cheltuielilor materiale in rentabilității, a eficientei economice
produsul social, sporirea mărimii se situează în mod constant în aten
venitului național, a fondului de ția conducerii partidului. Astfel, la
consum și a celui de acumulare con recenta ședință a Comitetului Poli
comitent, se asigură, deci, ridicarea tic Executiv al C.C. al P.C.R. s-a
nivelului de trai și dezvoltarea vii stabilit ca, prin aplicarea fermă a
toare susținută a economiei. Pentru măsurilor special întocmite privind
economia românească, problema e- îmbunătățirea, de ansamblu, a situa
sențială actuală și de perspectivă ției economico-financiare a fiecărei
constă In creșterea substanțială a unități, începînd din luna septem
ponderii produselor cu nivel tehnic brie a acestui an să nu mai existe
șl calitativ inalt, cu un grad supe produse sau întreprinderi la care să
rior de prelucrare, care încorporează se lucreze cu pierderi.
o cantitate mai mare de muncă înalt
Creșterea eficienței utilizării re
calificată, de inteligență tehnică și, surselor materiale și energetice șl
în aceiași timp, un consum minim a rodniciei muncii își găsește reflec
de materii prime și materiale. în tarea in sporirea productivității
acest sens, proiectul Programului- muncii sociale, indicator rezultatlv
Directivă prevede ca, prin reducerea de maximă sinteză a activității eco
consumurilor materiale și energetice nomice. care cumulează toate ele
și adîncirea proceselor de prelucrare mentele pozitive și toate deficien
industrială, să se asigure creșterea țele din pregătirea, desfășurarea șl
gradului de valorificare a materiilor finalizarea acestei activități, in ge
prime, materialelor, combustibililor neral, și a celei productive, Îndeo
și energiei electrice cu 20—25 Ia sută sebi, nivelul indicatorului fiind de
in anul 1995 față de 1990.
terminat, în esență, de modul în care
Efectul direct al gospodăririi ju sînt utilizați factorii de producție,
dicioase a resurselor materiale și e- în care sînt Identificate și puse în
nergetice și al valorificării superi valoare rezervele existente la nive
oare a acestora constă în reducerea lul fiecărui factor în parte si la cel
cheltuielilor de producție pe baza, al ansamblului acestora. Măsură de
in primul rind, a cheltuielilor ma asemenea relevantă, alături de efi
teriale. potrivit interdependenței or cienta economică, a dezvoltării in
ganice ce există între nivelul teh tensive, productivitatea muncii con
nic și calitativ al produselor, gradul stituie obiect de amplă referință
de valorificare a muncii sociale vii în proiectul Programului-Directivă.
și materializate și nivelul costurilor creșterea sa susținută fiind definită
de producție. Se creează, astfel, pre drept un obiectiv prioritar în cinci
misa indispensabilă creșterii efici nalul următor, pe seama ridicării
enței economice a activității desfă productivității muncii sociale urmînd
șurate, aceasta constituind criteriul să se realizeze circa 90 la sută din
care dă măsura relevantă a gradu sporul venitului național pe întreaga
lui de „intensivitate" a dezvoltării perioadă 1991—1995.
economice. Pe măsura ridicării ni
velului de dezvoltare economico-so
Corneliu RUSSU
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PRODUCȚII MAI MARI, CU
EFICIENTĂ SUPERIOARĂ
Amplul efort pe care II fac în aceste zile toate colec
tivele de oameni ai muncii din economie pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an cuprin
de practic toate laturile activității productive, deopotrivă
realizarea producției fizice, în sortimentația stabilită,
cit și a indicatorilor calitativi, de eficiență. Cerințele
sporirii eficienței economice, ale creării condițiilor ne
cesare îndeplinirii integrale a planului impun, așa cum
s-a subliniat la recenta ședință a Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., adoptarea celor mal adec

vate măsuri în scopul utilizării judicioase a resurse
lor materiale și valorificării lor superioare, al înca
drării stricte In normele de consum stabilite și, în ace
lași timp, al instituirii unui regim sever de economii,
al reducerii sistematice a consumurilor materiale.
Acest aspect al realizării planului l-a avut în ve
dere Investigația efectuată în două Importante unități
constructoare de mașini : întreprinderea de MașlniUnelte din Arad și întreprinderea de Construcții de
Mașini Reșița.
,

Obiectiv prioritar—reducerea costurilor
de producție
în consens cu cerințele dezvoltă
rii intensive a economiei naționale,
întregul colectiv de oameni ai mun
cii de la întreprinderea de MașiniUnelte din Arad este angajat ple
nar pentru transpunerea în Viată a
programelor de reducere a costuri
lor, a cheltuielilor de fabricație,
pentru rentabilizarea tuturor produ
selor, eliminarea pierderilor și înca
drarea in consumurile de materii
prime, materiale, combustibil și energie prevăzute în normativele economico-financiare. încă de la în
ceput facem precizarea că după opt
luni din acest an întreprinderea ară
deană s-a încadrat în sarcina de re
ducere a costurilor totale și mate
riale, îndeplinind prevederile planu
lui. De asemenea, față de aceeași
perioadă a anului trecut, cheltuielile
totale au fost reduse cu 24,8 lei la
1 000 lei producție-marfă, iar cheltu
ielile materiale cu 23,7 lei. Mențio
năm că aceste rezultate au fost ob
ținute în condițiile în care costurile
totale au fost afectate de aplicarea
majorării retribuțiilor, reducerea
cheltuielilor totale și materiale asifurind rentabilitatea tuturor produ
selor.
Cum s-a acționat pentru redu
cerea cheltuielilor de producție, în
deosebi a celor materiale ? „Rezul
tatele obținute, ne spune tovarășul
Dimitrie Tamaș, șeful atelierului in
dicatori tehnico-economici, se datoresc în primul rînd, preocupărilor
colectivului nostru de a găsi noi căi
pentru reducerea continuă a consu
murilor da materii prime șl mate
riale, prin adoptarea unor soluții
constructiva și tehnologice moder
ne, înlocuirea unor materiala defi
citare și extinderea folosirii mate
rialelor refolosibile. Și ca să acțio
năm întotdeauna în cunoștință de
cauză, am înființat o comisie de
analiză a valorii produselor, care
analizează produsele de serie, reper
cu reper, cu scopul de a găsi so
luții constructive și tehnologice noi,
care în final să ducă la reducerea
consumurilor materiale și, implicit,
a costurilor de fabricație. De exem
plu, în urma analizei efectuate la
produsul SN-401, s-a constatat că
atît greutatea strungului, cît și con
sumurile specifice pot fi reduse.
Adoptindu-se soluțiile respective
s-a asimilat produsul SN-402, cu o
greutate mai mică cu 52 kg, iar
prin executarea axului principal din
țeavă în loc de laminat plin, greu-

tatea strungului se reduce cu încă
56 kilograme. De asemenea, prin
reprolectarea strungului de precizie
SU-360 s-a realizat in acest an o va
riantă nouă, îmbunătățită, la care
reductorul de viteză, ce avea In
componență material deficitar (alu
miniu), a fost înlocuit cu motor de
curent continuu. Efectul — reduce
rea cheltuielilor materiale cu 600 lei
pe produs. Tot prin reprolectare au
scăzut cheltuielile materiale șl la
strungurile SP-81 șl SN-281. O rea
lizare care deschide noi perspecti
ve în direcția reducerii substanțiale
a costurilor materiale de producție o
reprezintă omologarea strungului
SP-500 CNC, cu batiu Înclinat din

La întreprinderea
de Mașlnl-Unelte
din Arad
beton, la care se economisesc 1050
kg metal pe strung".

Soluții de reducere a costurilor de
producție nu caută însă doar comi
sia de analiză a valorii, In Între
prindere fiind date tn lucru 389
teme de cercetare, la care participă
BIS cadre. Numai în perioada care
a trecut din acest an s-au depus la
Oficiul de Stat pentru Invenții și
Mărci 33 dosare cu propuneri de
Invenții șl 34 dosare cu inovații.
Așa s-au conturat șl alte căi de re
ducere a costurilor : extinderea for
jării în matrițe, Introducerea tehno
logiei de sudare prin frecare etc.
De asemenea, prin optimizarea
funcționării transformatorilor In
paralel și funcționarea acestora
la strictul necesar, prin redistri
buirea puterilor reactive de com
pensare Intre posturile de transfor
mare etc. s-au obținut economii de
peste 1 533 MWh energie electrică
și circa 1 880 tone combustibil con
vențional, ceea ce a determinat re
ducerea costurilor de producție.
Deși rezultatele obținute pe opt
luni sînt bune, colectivul întreprin
derii de Mașini-Unelte din Arad
este convins că există Încă Impor
tante resurse de reducere a cheltu
ielilor la 1 000 lei producție-marfă.
Care stnt citeva dintre acestea 1
„Problemele, încă nerezolvate, care
stau in fața colectivului nostru, ne

spune tovarășul Ioan Vlaicu, contabilul-șef al întreprinderii, sînt com
plexe. Astfel, o influență nefavora
bilă asupra acțiunilor de reducere
a costurilor o au prețurile ridicate
ale unor semifabricate și compo
nente din cooperare. Ca să se Înțe
leagă mai bine acest aspect fac
precizarea că în acest an ponderea
semifabricatelor șl echipamentelor
din cooperare este de 55 la sută In
cheltuielile totale, respectiv 82,7 la
sută în cele materiale. Și acum,
concretizînd, să spunem că prețul
pe kilogram al pieselor turnate din
fontă specială FCX-250 este cu
6,50—8 lei mai mare decît la cali
tatea FC ; or. la multe repere,
din punct de vedere funcțional, ai
rezistenței mecanice etc. nu se jus
tifică această calitate, iar influența
acestor „adaosuri" asupra cheltuie
lilor materiale este de peste 30 mi
lioane lei pe an numai la noi In
întreprindere. O altă problemă deo
sebită o constituie valoarea ridicată
a echipamentelor șl componentelor
electrice, electronice și hidraulice
din structura mașinilor-unelte. Apreciem în acest sens că ar fi opor
tună finalizarea reașezării preturilor
în industria orizontală, In sensul
alinierii prețurilor de livrare la ni
velul prețurilor diferențiate la in
tern, prin renunțarea la impozitul
pe circulația mărfurilor cuprins în
aceste prețuri. Efectul imediat ar fl
reducerea costurilor șl creșterea be
neficiilor la producătorii finali, In
fluența în întreprinderea noastră,
din transpunerea acestei acțiuni,
Îiutînd ajunge la circa 35 milioane
ei pa an."
Sigur, multe resurse de reducere a
costurilor se găsesc chiar in unitate,
încit prin mal buna organizare a
muncii, prin întărirea ordinii și dis
ciplinei se pot obține rezultate su
perioare. Cind spunem aceasta avem
în vedere că nivelul costurilor de
fabricație din acest an a fost in
fluențat și de o serie de factori
legați tocmai de organizarea proce
sului de fabricație, cum sint : pier
derile tehnologice care ating 6,8 mi
lioane Iei sau absentele nemotivate
care totalizează 26 601 ore, iar În
voirile. 20 757 ore — echivalentul
timpului necesar pentru fabricarea
unui număr de 60 strunguri SN-402.

Muncă bine organizată pentru

STRINGEREA ÎNTREGII RECOLTE
SI PREGĂTIREA VIITOAREI PRODUCȚII
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giurgiu

= Forțe multe, activitate rodnică

în unitățile agricole din Județul
Giurgiu se muncește de zor la strîngerea roadelor toamnei și se fac
pregătiri intense pentru semănat.
Prioritatea se acordă recoltării po
rumbului, soiel și sfeclei de zahăr.
Din datele furnizate de direcția ge
nerală pentru agricultură rezultă
că porumbul de pe cele 45 394 hec
tare a fost cules în proporție de 12
la sută, lucrarea fiind mai avansată
In cooperativele agricole Daia. Vieru, Remuș, Bolintin Vale. Letca
Nouă, Comana, Băneasa și Bulbuca
ta, precum și in întreprinderile agrlcole de stat Giurgiu. Toporu,
Prundu, Adunațli Copăcenl și Clejanl. De asemenea, soia a fost itrînsă de pe 15 la sută din suprafața
de 26 422 hectare cultivată în unită
țile agricole. Iar lucrările se intensi
fică pe măsură ce plantele ajung la
maturitate. De altfel, In cooperati
va agricolă din Malu s-a finalizat
această lucrare. De asemenea, au
Încheiat recoltarea soiel și coope
rativele agricole Vedea șl Bra
niștea. Un avans substanțial In
executarea acestei lucrări Înre
gistrează șl cooperativele agri
cole Putinelu, Gogoșarl, Găujani,
Prundu. Uieștl, Bolintin Vale. Bo
lintin Deal și Poenari. unde. în ma
ximum 2—3 zile buna de lucru, re
coltarea se va încheia. In toate uni
tățile agricole se recoltează culturi
le de pe soleile destinate însămînțărll cerealelor de toamnă. în felul
acesta s-a creat front larg de lucru
pentru tractoarele care vor fl folo
site In două schimburi și în schim
buri prelungite la arat și pregătirea
terenului.
In cadrul raidului nostru, efectuat
tn mal multe unități agricole din

județul Giurgiu am urmărit cum se
desfășoară recoltarea și livrarea
sfeclei de zahăr de pe cele 9 725
hectare, lucrare efectuată pe 40 la
sută din suprafața respectivă.
Tovarășul Mihai Miron, directo
rul general al direcției agricole
județene, pe care l-am Întîlnit pa
terenurile Cooperativei Agricole Putineiu, ne-a spus : „Avem argumen
te serioase să afirmăm că vom ob
ține recolte superioare- de sfeclă de
zahăr, comparativ cu anii prece
dent. In primul rind, pentru că se
mănatul s-a făcut, în condițiile acestui an, cu 20 de zile mal devre
me. respectîndu-se cu rigurozitate
flecare verigă tehnologică. Dar tre
buie să recunoaștem că o importan
ță deosebită la sporul de recoltă au
avut-o și precipitațiile abundente
căzute tn prima perioadă de vege
tație pe întreaga arie a județului.
Dacă mai adăugăm și faptul că am
Irigat ori de cîte ori a fost nevoie,
aproape 90 la sută din suprafață,
avem în fată Imaginea concretă a
tuturor factorilor care au concurat
la obținerea acestor rezultate bune".
La .rîndul său, tovarășul Emil
Cîinaru. director adjunct al între
prinderii de Industrializare a Sfeclei
de Zahăr din Giurgiu. • ținut să
precizeze î „O atenție deosebită
acordăm asigurării cantităților nece
sare de sfeclă de zahăr, pentru ca
unitatea noastră să poată lucra la
întreaga capacitate. Avem deja în
depozitul fabricii stocul necesar
pentru o zi de prelucrare, adică
5 000 tone sfeclă de zahăr. Sa
mal eflă la această dată 4 500
tone în bazele de recepție da
pe teritoriul județului șl circa 5 000
tone in cîmp. această ultimă cantl-

tate urmînd să ajungă Ia destinație
in cel mai scurt timp. Pentru trans
portul operativ al producției, am
primit sprijinul județelor Vilcea,
Brașov, Neamț șl Cluj, care ne-au
pus Ia dispoziție autocamioane ce
însumează o capacitate de 1 500 tone
pe zi. Conducătorii auto din aceste
județe realizează zilnic cite 3 șl
chiar 4 transporturi la unitatea pre
lucrătoare sau la bazele de re
cepție".
După cum aveam să constatăm la
fața locului, puternice forte umane
șl mecanice sînt mobilizate, in
special la unitățile mari producă
toare de sfeclă de zahăr, unități
care, organizlndu-șl exemplar În
treaga activitate de recoltare și
transport, au și livrat importante
cantități :
cooperativele agricole
Prundu — 3 800 tone. Putinelu —
2 860 tone, Izvoarele — 2 600 tone,
Remuș — 2 820 tone. Răsuceni —
1 540 tone, Cucuruzu — 1 600 tone
și întreprinderea Agricolă de Stat
Prundu — 2 470 tone, acțiunea de
recoltare fiind în plină desfășurare
și în celelalte unități agricole de
stat șl cooperatiste. De altfel, o se
rie de unități care au avut cultiva
te suprafețe mici, de pînă la 50 hec
tare. au și Încheiat recoltarea, prin
tre acestea numărindu-se cele din
Letea Nouă, OgrezenL, Poenari, Bucșani șl Singurent.
Întrucît timpul s-a încălzit din
nou, trebuie acționat energic ca ră
dăcinile de sfeclă da zahăr să nu
rămină în clmp. în bătaia razelor
soarelui sau a vîntului, prevenindu-se astfel orice pierderi.

Ion GAGH11
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Nu doar constatări, ci măsuri energice pentru
înlăturarea neajunsurilor
La întreprinderea de Mașini din
Reșița, după cum ne-a precizat to
varășul Gherghe Filipescu, pre
ședintele consiliului oamenilor mun
cii, deși față de anul precedent,
prin măsurile adoptate, s-a reușit să
se obțină o reducere de 10,6 lei la
cheltuielile totale și de 16,7 lei la
cele materiale, totuși situația este,
după șapte luni ale anului, necores
punzătoare, nivelurile planificate
fiind depășite cu 52 lei la cheltuie
lile totale și cu 44 lei la cele mate
riale. Neincadrarea in costurile pla
nificate, precizează interlocutorul, se
datorează, în principal, nerealizării
sarcinilor la producția-marfă, neincadrării în normele de consum la
unele materii prime și materiale,
unui mare volum de cheltuieli neeconomicoase, în special prin rebu
turi șl remanieri, depășirea norme
lor de stoc admise, mai ales la pro
ducția neterminată și cea finită.
Programele adoptate în cadrul adu
nării generale a oamenilor muncii
sînt în măsură să conducă la redre
sarea situației. Trebuie însă ca atît
consiliul oamenilor muncii, cit și bi
roul său executiv să urmărească în
mod riguros aplicarea tuturor pre
vederilor din programele speciale
întocmite astfel încit să se redre
seze grabnic balanța financiară a
unității.
— Problema costurilor este, în în
treprinderea noastră. In directă co
relație cu încadrarea în normele da
consum stabilite, subliniază și tova
rășul Dan Obădău, director tehnic.
Trebuie să arăt că în acest domeniu,
pe primele luni ale anului, rezulta
tele nu se situează la nivelul sar
cinilor, coeficientul de utilizare a
metalului fiind de numai 0,6, față de
0,7 în anul anterior. De asemenea,
pe ansamblul întreprinderii, față de
norma aprobată, deși la total metal
înregistrăm o economie de 630 tone,
la laminate există o depășire de
359 tone, în special ca urmare a mo
dificărilor tehnologice, a nerespectăril prevederilor documentației de
execuție. Va trebui să acordăm o atențle prioritară realizării efective
a măsurilor din programele Întoc
mite -în vederea găsirii celor mal
eficiente soluții de reducere a con
sumului de metal șl a colaborării
cît mal strînse cu Institutele de cer
cetare și proiectare de profil în

scopul diminuării ponderii materia
lelor scumpe și deficitare, tn acest
domeniu, pe semestrul I, reducerea
realizată a fost de 9,8 tone la alu
miniu, 11,4 tone la bronz și 3,3 tone
la alamă. în ce privește consumurile
energetice, față de nivelurile apro
bate prin normele de consum, pe
primul semestru al acestui an s-a
obținut o economie de peste 2 500
MWh energie electrică, consumul
specific reducîndu-se față de peri
oada similară din 1988. La combus
tibil convențional, în schimb, se în
registrează o depășire a normelor de
consum aprobate cu 1 450 tone com
bustibil convențional, cu toate că
s-a diminuat acest consum cu 2 la

La întreprinderea
Constructoare
de Mașini Reșița
sută tn comparație cu anul 1988.
Cauzele principale se găsesc în men
ținerea în producție a cuptorului
Siemens Martin, un utilaj învechit,
cu uzură morală, care are consumuri
energetice ridicate și nerealizarea
tuturor arzătoarelor regenerative la
cuptoarele de încălzire și tratament
termic din secția forjă.
— Pentru unitatea noastră. Inter
vine și tovarășul Ion Tudora, inginerul-șef al Întreprinderii, încadra
rea in costuri se află în raport direct
cu Îmbunătățirea continuă a calită
ții produselor, cu necesitatea apli
cării celor mal noi cuceriri ale ști
inței si tehnicii, pentru creșterea
competitivității, eficienței și siguran
ței în funcționare a utilajelor pa
care le realizăm. O analiză detalia
tă a modului in care se prezintă in
perioada derulată din acest an cali
tatea produselor ne arată că volu
mul fizic al rebuturilor a continuat
să scadă, fiind practic cu peste
200 tone mai mic, comparativ cu se
mestrul I 1988. Din punct de vedere
valoric s-au redus și remanierile.
Totuși, acestea se situează peste co
tele planificate. Ponderea principală
va continua s-o dețină sectorul cald,
cu circa 70 la sută, iar dintre secții,
turnătoria de lingouri cu 7 la sută
din volumul producției, turnătoria

de fontă cu 5.3 la sută din volumul
producției, precum și secția prelu
crătoare de motoare diesel-navale
cu 2,4 la sută din volumul produc
ției. Numai în primul semestru al
acestui an s-a pierdut o capacitate
de peste 117 000 ore-mașini din
cauza unor situații impuse de cali
tatea necorespunzătoare a unor re
pere, respectiv 80 000 ore din cauza
sectorului cald și peste 37 000 ore
din cauza sectorului prelucrător. în
aceste condiții, problema calității
produselor capătă o dimensiune cu
totul aparte, mai ales dacă avem în
vedere exigențele pe care le ridică
noua lege a calității adoptată de fo
rumul legislativ al țării, precum și
necesitatea de a extinde și diversi
fica gama de produse fabricate, de
a participa cît mai activ pe piața
externă cu produse de o complexi
tate și tehnicitate crescinde. Acest
lucru nu se poate realiza decît printr-o calitate ireproșabilă, printr-o
atitudine exigentă și responsabilă
față de propria noastră activitate.
Exigențele pe care le pune in fața
noastră mecanismul economico-financiar. îmbunătățirea sistemului de
creditare solicită colectivului de oa
meni ai muncii o atitudine conștien
tă, constructivă și responsabilă față
de modul In care se utilizează fon
durile circulante, față de respecta
rea riguroasă a contractelor econo
mice pentru a face ca din bilanțu
rile noastre să dispară toate pier
derile și cheltuielile neeconomicoase.
Pînă aici totul este clar, în sensul
că se știe cu exactitate unde sînt
punctele slabe ale eficienței. De ne
înțeles este de ce nu sînt tot atît
de clare și măsurile pentru îndrep
tarea lucrurilor, de ce nu s-a acțio
nat cu energia necesară pentru a în
lătura factorii ce perturbă
efi
cienta. Aici este miezul problemei
în această direcție trebuie să se sim
tă Intervenția organului de condu
cere colectivă. Simpla constatare, fie
ea oricît de lucidă, nu schimbă cu
nimic lucrurile. Acum este necesară
intervenția energică a tuturor facto
rilor responsabili din Întreprindere,
antrenarea tuturor forțelor acestui
prestigios colectiv muncitoresc, care
a dovedit în nenumărate rinduri o
exemplară dăruire în muncă, înalt
spirit creator.

Ion D. CUCU
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BACĂU:

Exemplele bune
să fie urmate de
toate unitățile
Oamenii muncii din agricultura ju
dețului Bacău se află acum într-o
perioadă de maximă mobilizare la
efectuarea numeroaselor lucrări agri
cole. Recoltarea florii-soarelui a in
trat in stadiul final, dar s-a trecut
din plin la culesul porumbului și al
solei, la stringerea sfeclei de zahăr.
Continuă, totodată, strînsul legume
lor, al fructelor, al tuturor resurselor
de furaje și se fac arături pe supra
fețele destinate cerealelor păioase.
Dintre toate, ca Volum, se detașează
culesul porumbului. Pe baza măsu
rilor stabilite de comandamentul ju
dețean al agriculturii, recoltarea acestei culturi a început pe suprafe
țele cu hibrizi timpurii și semitimpurii, prioritate avînd solele ce vor fi
semănate cu grîu și orz. Deși în ulti
mele zile au căzut ploi abundente,
ritmul la recoltat și pregătit terenul
pentru semănat s-a intensificat mult.
Ca urmare, in unitățile agricole coo
peratiste și de stat din consiliile agro
industriale Dealul Morii, Sascut, Filipești, Traian au fost recoltate și
transportate la bazele de recepție în
semnate cantități de produse. Tot
odată, în consiliile agroindustriale
Podu Turcului, Izvora Berheciului șl
Parlncea au fost executate arături
pentru însămînțări pe suprafețe ca
reprezintă 66 Ia sută din plan.
Exemple de bună organizare a
muncii am întîlnit în mai multe uni
tăți. La Săucești, bunăoară, unitate
din Consiliul Agroindustrial Filipești,
se aflau pe cîmp circa 800 de coope
ratori și un mare număr de mașini.
Se muncea organizat, pe echipe, sub
directa supraveghere și îndrumare a
specialiștilor.
Aceeași bună organizare a activită
ții în cîmp am Întîlnit și la Cooperati
va Agricolă din Negri. Aici, parcă tot
satul s-a mutat pe cîmp. Traian Mun
tean u, președintele unității, ne spu
nea că planificarea muncii se face
seara, iar în zorii zilei fiecare om
știe unde trebuie să se prezinte la
lucru. La ora prînzului, cind s-a în
cheiat strînsul cartofilor de pe în
treaga suprafață cultivată, cei 200
de cooperatori au fost mutați în scurt
timp în Lunca Șiretului, Ia recol
tarea porumbului și a sfeclei de za
hăr. Suprafețele eliberate sînt arate
și pregătite pentru semănat.
Normal ar fi ca aoeste exemple de
hărnicie să fie urmate de toate uni
tățile din județ. Pentru că, în vre
me ce cooperatorii din consiliul agro
industrial Sascut au strîns porumbul
de pe circa 500 hectare, cei din Hemeiușl au recoltat pînă tn ziua rai
dului nostru doar 3 hectare de po
rumb. Practic, majoritatea unităților
din acest consiliu nici n-au Început
culesul, care în mod normal ar tre
bui încheiat peste două săptămîni.
Mult prea încet au demarat lucrările
și în unele unități agricole din con
siliile agroindustriale Helegiu, Ște
fan cel Mare și Răcăciuni. Sint as
pecte care atestă necesitatea ca pre
tutindeni organizațiile de partid de
la sate, consiliile populare și condu
cerile unităților să acționeze cu mal
multă răspundere pentru folosirea
din plin a forțelor și a fiecărei ore
bune de lucru.

Gheorqhe BALTA
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Cuvîntul de ordine —
organizarea temeinică a muncii

botoșani:

In această toamnă, în județul
Botoșani urmează să se însămînțeze
aproape 100 000 hectare cu orz, grîu,
secară și alte culturi. Un volum
foarte mare și complex de lucrări
pentru realizarea căruia s-a trecut
cu mult timp înainte la o organi
zare temeinică a muncii. Specialiștii
de la organele județene împreună
cu cei din unități au efectuat ampla
sarea griului și orzului in fiecare
fermă și unitate, iar in cadrul fer
melor — pe sole și parcele, stabilindu-se premergătoarele cele mai fa
vorabile. Din întreaga suprafață de
grîu și secară. 24 la sută s-a ampla
sat după leguminoase anuale și pe
rene, cartofi timpurii de vară, legu
me, plante medicinale, 15 la sută —
după plante de nutreț timpurii,
rapiță și in, 31 la sută după floareasoarelui, porumb și sfeclă de zahăr,
iar restul — după cereale păioase.
Cele aproape 12 000 ha de orz sînt
amplasate în proporție de 71 la sută
după culturi timpurii. O dată cu am
plasarea acestor culturi in unități,
s-a stabilit graficul lucrărilor pre
mergătoare privind eliberarea tere
nului, transportul și administrarea
îngrășămintelor, a amendamentelor,
efectuarea arăturilor și pregătirea
patului germinativ, astfel ca pină la
1 octombrie a.c. semănatul să se
încheie.
O atenție aparte se acordă asigu
rării și condiționării semințelor. De
la direcția agricolă a județului aflăm
că s-a asigurat întreaga cantitate de
sămînță necesară, cu excepția a
900 tone grîu din categoria superelită și elită, a 60 de tone orz șl
20 de tone secară de categoria
superelită pentru care sînt repartiții
din alte județe, urmînd ca în cîteva
zile șl aceste cantități să fie aduse
în județ. Pînă la această dată s-a

eondiționat Întreaga cantitate de
sămînță de orz și aproape toată can
titatea de sămînță pentru grîu. în
vederea efectuării unor lucrări de
cea mai bună calitate la pregătirea
terenului și semănat, întregul parc
de tractoare și mașini agricole a fost
reparat, s-a efectuat verificarea
utilajelor, precum și recepția și
suprareoepția acestora.
De fapt, campania pentru recolta
viitoare a debutat de mult, prin
executarea arăturilor, pentru insămințările de toamnă. Pînă acum
au fost efectuate arături pentru însămințări pe 35 500 hectare. Necores
punzător se acționează la arat în
unele unități din consiliile agroin
dustriale Trușești, Sulița, Bucecea.
„Pentru Înlăturarea unor astfel de
neajunsuri, ne spunea tovarășul
Matei Georgescu, secretar cu pro
bleme agrare al comitetului jude
țean de partid, acționează colective
de activiști de partid și de stat, de
specialiști de la organele agricole
județene, care controlează și acordă
sprijinul necesar organelor și orga
nizațiilor de partid, consiliilor popu
lare. unităților agricole pentru în
făptuirea întocmai a indicațiilor și
sarcinilor trasate de secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la recenta plenară
lărgită a Consiliului Național al
Agriculturii, Industriei Alimentare,
Silviculturii și Gospodăririi Apelor".
Măsuri adecvate care oferă garan
ția desfășurării în cele mai bune
condiții a lucrărilor, încadrarea în
termenele stabilite și asigurarea
unui nivel calitativ superior în
execuția lor.

Euqen HRUȘCA
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Măsuri pentru asigurarea
cantităților de furaje stabilite

brăila:

în unitățile agricole ale județului
Brăila se manifestă grijă sporită
pentru stringerea și depozitarea fu
rajelor. Pînă acum — ne informează
Ion Soare, inginer cu baza furajeră
din cadrul direcției agricole jude
țene. s-au depozitat 103 600 tone
de fin și semifîn de lucernă,
precum și aproximativ 171 300 tone
grosiere. Procentual, din planul
anual la fin. întreprinderile agri
cole de stat au depozitat 90 la
sută, iar cooperativele agricole de
producție — 60 la sută. Se va ajun
ge, în final, în ambele sectoare, la
stringerea a peste 114 000 tone fin șl
semifîn conform prevederilor. La
grosiere și suculente se prevăd can
tități sporite peste necesar cu apro
ximativ 10—15 la sută.
Lucerna, care reprezintă prin
cipala sursă de furaje protei
ce pentru hrana animalelor în
perioada de stabulație, a fost strînsă,
din coasa a treia realizîndu-se can
tități corespunzătoare de fîn vitaminos. Producții foarte bune de lu
cernă au obținut pînă în prezent
întreprinderile agricole de stat
Urleasca și Dunărea, Asociațiile
Intercooperatiste
Drogu,
Albina,
Măxineni, Silistraru, cooperative
le agricole Movila Miresei, „Grivița Roșie" însurăței, Tătaru, Mărașu, Gropeni, Bordel Verde, Romanu și altele. De exemplu, la Coo
perativa Agricolă Siliștea, din coasa
a treia s-au realizat 130 tone, depozitîndu-se în total 570 tone de fîn de
lucernă vitaminos. „Uscarea finului
— preciza inginerul loan Crăciun,
șeful fermei zootehnice — s-a efec
tuat cu ajutorul a șase electroventilatoare, asigurindu-se în acest mod
condiții bune de conservare". Aici,
grija pentru baza furajeră, pentru

hrănirea corespunzătoare a efecti
vului de animale a făcut posibilă
obținerea unei producții medii zilni
ce de peste 10 litri lapte de la fie
care vacă furajată.
Sînt însă și unități care nu șî-au
asigurat încă finul de lucernă la ni
velul stabilit — la cooperativele
agricole Jugureanu, Corbu, Mihai
Bravu, Grădiștea sau I.A.S. Baldovinești și altele — urmînd ca
deficitul să fie acoperit cu ex
cedentul de la grosiere și sucu
lente. NI se mai precizează că,
în urma măsurilor luate de co
mandamentul județean al agricultu
rii, după recoltarea griului și a or
zului s-au însămînțat, pe total județ,
19 640 hectare culturi duble șl suc
cesive (din care 2 387 hectare cu
mei și 993 hectare cu rapiță), aceas
ta tot în scopul completării resurse
lor de nutrețuri.
De cîteva zile s-a trecut și la
efectuarea coasei a patra pe 9 935
hectare cu lucernă, la mobilizarea,
în continuare, a forței de muncă, a
mijloacelor mecanice șl hipo din
unitățile agricole pentru stringerea,
transportul și depozitarea vrejilor
de fasole și mazăre. De asemenea,
este cosită iarba de pe marginea
canalelor de irigații și a digurilor
din orezării. Desigur, se acționează
din plin ca toate resursele din cîmp
să fie operativ adunate și depozita
te, în această perioadă întreg efec
tivul de bovine și ovine aflîndu-se
la pășunat pe pajiști cultivate,
naturale și miriști, măsură ne
cesară evitării consumului de fu
raje destinate sezonului de «ta
bula ție.

Candiano PRICEPUTU
corespondentul „Sclnteii"
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dezvoltare a spiritului creator, de afirmare a valorilor

nilor muncii din luna februarie
narea operativă a neajunsurilor din
Interesîndu-ne la Comitetul Jude
a.c." ar putea fi apreciate ca po
activitatea curentă a unității, pentru
țean de Partid Gorj despre modul
creșterea răspunderii la toate eșaloa
zitive, la prima vedere. în rea
cum și-au racordat comuniștii, oa
nele de decizie politică și economică
litate insă, toate, dar absolut toate
menii muncii de la Termocentrala
din aceste analize sint lipsite atît de
fată de îndeplinirea sarcinilor de
pe cărbune Rovinarl eforturile și
argumentele concrete, practice, care
plan. Ar fl de apreciat, de aseme
preocupările pentru a-și înscrie cu
conferă oricărei analize substanță,
nea, metoda de analiză pe bază de
rezultate cît mai bune activitatea pe
caz. Biroul comitetului de partid și-a
dar. mai ales, de calitatea esențială
coordonatele cerințelor sporirii pro
propus — și pînă acum a și realizat
pe care acestea ar trebui s-o aibă, și
ducției de energie electrică, subli
anume de exercitarea unui control
trei asemenea analize — ca toate aba
niate încă o dată de secretarul ge
de partid exigent, combativ asupra
terile mai grave de la disciplina
neral al partidului la Ședința Comi
factorilor și cauzelor care continui
muncii in general șl de la cea
tetului Politic Executiv al C.C. al
tehnologică
în
special
să
fie
exami

să genereze neajunsuri in activitatea
P.C.R. din 4 septembrie a.c., aflăm
productivă, in conducerea acesteia.
nate cu, toți factorii implicați in pro
două lucruri care merită să fie
Or, cu asemenea „analize", care mi
ducerea lor (șef de secție, maiștri,
reținute. In primul rînd faptul că. in
mează abordarea cauzelor, care
muncitori).. Cea mai consecventă pre
urma unei analize a secretariatului
nu nominalizează comuniștii ce poar
ocupare s-a dovedit a fl — și rele
comitetului județean de partid la
tă răspunderea nesoluționăril proble
văm în mod deosebit acest lucru —
fața locului, s-a hotărit sancționarea
în
domeniul
pregătirit
profesionale
a
melor. care nu adoptă măsuri ferme
cu vot de blam a secretarului comi
întregului personal. Dar faptul că 400
pentru înlăturarea deficiențelor, în
tetului de partid șl eliberarea sa din
de oameni ai muncii. între el aflîncare critica și autocritica abia dacă
această funcție. In al doilea rînd, că
pot fi „descoperite" printre rîndurl,
du-se și comuniști, n-au întrunit con
s-au adoptat o serie de măsuri polistilul de muncă al comitetului de
dițiile pentru a primi atestat in me
tico-organizatorice și tehnlco-econopartid nu poate înregistra progresele
seria pe care o practică arată că si
mice pentru ca. în acest an. centrala
așteptate,
ci, dimpotrivă. O altă pro
această
direcție
mal
e
mult
de
tn
să obțină rezultate superioare anilor
blemă de fond este modul tn care se
muncit.
anteriori.
ocupă comitetul de partid de îndru
Principala direcție In care se Impu
Nu ne propunem să analizăm aces
marea organizațiilor de bază. Cum e
neau cele mai operative și consistente
te măsuri tn ansamblul lor. Premisa
îmbunătățiri o reprezenta, fără Îndo
posibil — ne întrebăm — ca in lude la care pornesc, așa cum ne-am
nile care au trecut de la controlul
ială, perfecționarea stilului de muncă
dat seama, este una singură : să con
efectuat In fe
tribuie prin efec
bruarie, comitetul
tul lor — și cele de
de partid să nu
natură politicosimtă nevoia —■
organizatorică, și
deși aceasta ar fl
cele de natură tehtrebuit să fie pro
nico-economică —
blema nr. 1 a
la
îndeplinirea
preocupărilor salo
tn condiții mai
— să analizeze
• Experiențe • Dezbateri • Atitudini
bune a sarcinilor
activitatea măcar
de plan. Ne oprim,
a. unul singur bi
în această idee, la
rou de organizație
una din măsurile
de bază, să inițiedin prima cate
al comitetului de partid cu organi
ze vreun schimb de experiență mai
gorie, cea referitoare la necesitatea
zațiile de bază și asigurarea, pe acest
ales pe linia asigurării unul conținut
îmbunătățirii radicale a stilului de
corespunzător adunărilor de partid,
temei, a unei conduceri politico-ecomuncă al comitetului de partid in
conducerea întregii activități poli
nomice mai eficiente a producției.
să nu pună în dezbaterea activului de
IJerfecționare care trebuia să în
partid nici una din problemele ma
tice și economice, implicării mai ac
ceapă în primul rind prin imprimarea
jore cu care continuă să se confrunte
tive a cadrelor de conducere, a co
unui conținut mai concret, mai ana
unitatea — întărirea ordinii și disci
muniștilor in soluționarea probleme
litic. atît activității comitetului de
plinei. intensificarea preocupărilor în
lor cu care se confruntă unitatea. De
partid, cît și activității organizațiilor
domeniul reparațiilor și modernizări
ce ne oprim la aceasta ? Cel puțin
de bază. Or, ce se constată In reali
lor. pregătirea profesională a cadre
din două motive. Pe de o parte, pen
tate ?
lor etc., etc. ?
tru a vedea ce efecte a avut și are
intervenția comitetului județean de
Stilul de muncă al comitetului de
Efectele absenței acestor elemente
partid pentru redresarea activității In
partid continuă să fie deficitar în
de conținut, obligatorii, ale muncii de
unele laturi esențiale ale sale. Pe de
această importantă unitate a eco
partid — care la nivelul organizațiilor
nomiei naționale. Pe de altă parte,
o parte, in cunoașterea și analizarea
de bază sint și mai pregnante — au
problemelor majore ale activității de
pentru a constata în ce măsură aceas
însă și ele explicația lor. Pe de o
partid și activității economice. Pe de
tă intervenție se resimte in îmbună
parte, sînt legate de insuficienta ex
alta,
in
implicarea
comuniștilor,
in
tățirea stilului de muncă al comite
periență a noului secretar al comi
mod deosebit a cadrelor cu muncă de
tului de partid, în creșterea răspun
tetului de partid. Pe de altă parte,
răspundere, in soluționarea cerințelor
derii și capacității șale de a soluționa
atît Comitetul Județean de Partid
cotidiene și de perspectivă ale pro
mai bine problemele legate de înde
Gorj, cît și cel al Centrului Indusducției. tn luna februarie a.c.. cînd
plinirea sarcinilor de plan, de creș
trial-Agrar Rovinarl au uitat, se
s-a analizat stilul de muncă al comi
terea eficienței activității unității.
pare, că atribuțiile controlului de
tetului
de
partid
și
s-au
adoptat
mă

Rezultatele economice de pină
partid nu se încheie o dată cu pre
surile organizatorice de care am aacum, deși măsurile amintite la
zentarea concluziilor, ci că acest mo
mintit. in materialul elaborat de coînceputul acestui articol s-au luat în
ment reprezintă începutul activități!
lectivul de control al comitetului juluna februarie, nu confirmau —
pentru înlăturarea deficiențelor con
dețean de partid, necesitatea unei cola data documentării noastre —
statate. Or, la Întrebarea : „In ce a
tituri radicale în acest domeniu era
producerea unui reviriment nici în
constat ajutorul dat comitetului după
cît
se
poate
de
clar
argumentată,
Ciîndeplinirea sarcinilor de plan, nici
controlul efectuat?", răspunsul secre
tăm; „Materialele prezentate in ședin
in îmbunătățirea stilului de muncă al
tarului comitetului de partid este edi
țele de birou ale comitetului, in adu
organului de partid de aici. Dacă In
ficator : „Au mal trecut tovarășii pa
nările de partid au caracter tehnicist,
ce privește redresarea situației pla
aici, dar nu s-au interesat Ir. amănunt
nu tratează problemele cu spirit re
nului. poate că in perioada scurtă caro
de problemele analizate atunci". Ceea
voluționar, prin prisma muncii da
a trecut de la efectuarea analizei de
ce spune multe. Sau, mai exact, că
partid, nu sint critice. Aceasta se dasecretariat la fața locului nu se dude aici trebuie continuată activita
torește faptului că analizele respec
teau produce rezultate structurale
tea pentru perfecționarea stilului da
tive nu sint precedate de controale
(deși în lunile iulie și august s-a
muncă al comitetului de partid.
și studii pe care sd le realizeze fie
Înregistrat un salt apreciabil în creș
Concluzie pa care o Împărtășește
membrii organelor și organizațiilor
terea producției față de perioada
ți tovarășul Nicolae Badea, secre
de partid, fie comisiile pe probleme".
anterioară), în legătură cu stilul
tar al Comitetului Județean de
de muncă al comitetului de partid
O trecere în revistă a problemelor
Partid Gorj: „Problema sesizată
ar fi fost timpul să se resimtă o
analizate in ședințele de birou ale co
este justă. Vom cere colectivului
implicare mai eficientă a organizamitetului de partid și chiar în ple
care
a efectuat controlul să revină
țiilor de partid In soluționarea pro
narele care s-au desfășurat în această
periodic în această unitate, să par
blemelor economice, tn creșterea efi
perioadă, confirmă în întregime, ba
ticipe direct la perfecționarea stilu
cienței activității polltlco-organlza-,
chiar amplifică valabilitatea observa
lui de muncă, atît prin ajutorul
torlce.
țiilor anterioare. Examinarea unor
concret acordat comitetului, de
Ce elemente noi, pozitive ar fl to
asemenea teme, ca „întărirea ordinii
partid șl organizațiilor de bază, dt
tuși de semnalat ? Introducerea unul
și disciplinei — obiectiv permanent al
și prin implicarea acestuia In solu
sistem de analizare săptăminală a ac
muncii politico-educative**. „Perfec
ționarea problemelor cu care se
tivității de ansamblu a unității, cu
ționarea activității comitetului sindi
confruntă colectivul. Astfel Incît
participarea secretarilor birourilor
catului în soluționarea problemelor de
controlul de partid să nu se încheie
organizațiilor de bază, președinților
muncă și viață", „Pregătirea profe
o dată cu prezentarea concluziilor,
de sindicat, secretarilor birourilor or
sională a absolvenților școlii profe
ganizațiilor U.T.C. șl a cadrelor de
ci după îndreptarea lucrurilor In
sionale și liceului industrial — mă
conducere. E o măsură bună, care ar
suri pentru integrarea lor în produc
unitatea respectivă".
putea asigura o angajare mai temei
ție". „Stadiul realizării propunerilor
nică a tuturor forțelor pentru elimifăcute în adunarea generală a oameConstantin PRIE5CU

INEPUIZABILUL GENIU POPULAR
Orinduire întemeiată pe princi
piile eticii și echității socialiste,
socialismul asigură, pentru prima
dată in istoria noastră, cadrul ne
cesar pentru transformarea valo
rilor culturale în bunuri ale tutu
ror, pentru accesul maselor largi la .
creațiile spirituale cele mai înal
te și, în același timp, pentru ma
nifestarea culturală plenară a fie
cărui cetățean. Avind posibilități
depline de a veni în contact ne
mijlocit cu toate marile valori ala
culturii și artei, clasice și contem
porane, oamenii muncii sînt che
mați, totodată, să participe direct
la dezvoltarea creației culturale,
științifice, artistice prin cultivarea
aptitudinilor, a talentelor de care
dau dovadă. Se afirmă astfel, in
practică, în viața noastră culturală
și spirituală, un adevăr fundamen
tal, larg cunoscut, al politicii cul
turale a partidului și statului :
rolul determinant în crearea cultu
rii noi, revoluționare îl au masele
populare, geniul inepuizabil șl me
reu inovator al poporului. De aceea, sistemul acțiunii cultural-e
ducative este astfel conceput în
țara noastră incit să asigure un
cimp larg, practic nelimitat, de ma
nifestare creativității de masă, ex
tinderii și aprofundării democrației
socialiste și în sfera culturii și ar
tei. Cadrul larg in care fiecare om
al muncii poate și trebuie să-și re
găsească și să-și împlinească inte
resele și aspirațiile culturale, for
ța talentului și dispoziția creatoa
re, în orice domeniu sau ramură
de activitate este constituit la iniția
tiva tovarășului Nicolae Ceaușescu,
trăi șt a munci, de a judeca
jeană,
străvechile
de Festivalul național „Cintarea
mea și istoria : rezumă însuși spe
tipare
lemn din Vrancea,
României", festival al muncii și
cificul nostru național. Iată de ce,
țara
Mioriței.
Căci, dincolo
creației ce demonstrează elocvent
așa cum se știe, așa cum poate
de valoarea lor intrinsecă, de
că in socialism energiile creatoare
constata oricine ne cunoaște cu
frumusețea lor unică izvorînd din
ale poporului se pot pe deplin ma
adevărat, valorificarea creației po
talentul, din geniul creatorului
nifesta și plenar valorifica, îmbo
porului este o dimensiune funda
anonim, elementele din care se
gățind tezaurul valorilor moștenite armonizează
mentală a politicii culturale a
ansamblul
reprezentat
de la înaintași cu noi și noi crea
partidului, cu deosebire de la
de fiecare produs de artă popu
ții, aducind in fața oamenilor noi
lară — fie că e vorba de costumul Congresul al IX-lea încoace, cînd
și noi talente, dezvoltînd marile
poporului român l-a fost redat
sărbătoresc sau covorul de toată
tradiții ale creativității naționale.
ziua, de marame pentru horă.ori plenar sentimentul demnității, al
încrederii în forțele proprii. Iată
Expresie a inepuizabilei capaci
ștergarele meselor de fiecare zi,
de ce, așa cum de atîtea ori ne-a
tăți creatoare a poporului nostru,
de împletituri sau sculpturi in
„Expoziția republicană a creației
tehnico-științifice, literar-artistice,
de artă populară și artă plas
Pe marginea expoziției de la Muzeul de Arta
tică" de la Muzeul de Artă al
Republicii Socialiste România cu
al Republicii Socialiste România
prinde și o bogatăT și reprezentati
vă selecție din lucrările de artă
populară realizate în intervalul
lemn ce Împodobesc Interioarele îndemnat secretarul general al
celei de-a 7-a ediții a Festivalului
național „Cintarea României" în
țărănești, fie că ne vin în auz partidului, avem datoria sacră să
le păstrăm vii în sufletul contem
cîntecele, doinele și baladele de
toate județele țării de artiștii ama
poranilor șl urmașilor noștri și să
care
au răsunat întotdeauna văile
tori și meșterii populari. Vizitato
le îmbogățim necontenit-, în con
și munții noștri — ele sînt docu
rul amplei expoziții, bucureștean
cordanță cu viața și munca socie
mente de un fel aparte ale vechi
sau din orice alt loc al cuprinsu
tății socialiste. Iată de ce, ca ur
mii, continuității și unității nea
lui românesc, pășește în pavilionul
destinat creației populare cu un mului nostru pe pămintul străbun mare a acestei generoase politici,
patriotice
șl umaniste, de afirmare
firesc sentiment de emoție și bucu /al Mioriței și Țării Bîrsei. al Ma
deplină, în toate domeniile, a ge
ramureșului și celorlalte străvechi
rie : emoția recunoașterii ființei
niului creator al poporului, folclo
ținuturi românești, atestatele stării
sale adinei In aceste „documente"
rul, în multiplele lui fețe, trăiește
noastre civile de la începuturi și
ale geniului național, flori alese
o nouă șl strălucitoare viață. O
pină azi. Cîntecele și baladele, toa
ale sufletului popular In care ne
viață nouă și strălucitoare ce con
te creațiile populare, în marea și
răsfrîngem chipul, firea, obiceiu
inepuizabila lor diversitate. In firmă șl dă expresie vitalității
rile și simțămintele ; bucuria apar
unui
popor pentru prima oară în
care se conservă virtuțile potenenței la o comunitate naționa
îndelungata sa istorie liber și stăporului român, omenia, spiritul
lă înzestrată cu mari daruri crea
pîn pe destinele sale, capabil să
său de dreptate șl echitate, dratoare, daruri pe care artistul ano
creeze, așa cum l-au învățat moșii
___
pentru muncă și frumos,
gostea
nim din veac le-a șlefuit, dîndu-le,
demnitatea națională, dorul de și strămoșii săi, așa cum înțelege
generație după generație, acea aură
afirmare liberă și independentă ce astăzi să-și slujească fără preget
de perfecțiune ce face ca tot ceea
patria socialistă, sporlndu-i zi de
ne-a însoțit Istoria s-au născut și
ce s-a născut din mintea și sufle
zi tezaurul ce va deveni, la rlnau dăinuit în vremuri de liniște
tul lui, sub căldura mîinii „gîndidu-1, moștenire pentru viitor.
sau de restriște, adesea luînd
toare" a truditorului pe glia stră
ființă chiar pe redutele lupte
Expresie a uriașe! activități de
bună să se constituie într-un te
lor pentru Independență și li formare culturală și de promovare
zaur nepieritor și indestructibil.
bertate. Fiecare dintre ele șl
largă a tuturor valorilor culturii
Tezaur de forme, modele, motive
toate laolaltă exprimă, în fe
socialiste,
Festivalul
național
ce pot fi regăsite, iată, pe minuna
„Cintarea României"
reprezinlul lor, elanurile, dorurile și as
tul costum al miresei din Argeș sau
tă, așa cum sublinia tovarășul
pirațiile maselor, felul lor de a
pe o scoarță tismăneană ori dolNicolae Ceaușescu, „cel mai larg
cadru de participare a mase
lor populare la viața și creația
cultural-artistică, la dezvoltarea și
afirmarea tot mai puternică a ge
niului creator al poporului român,
a tuturor talentelor". Selecționate
din rîndul creațiilor realizate de
urmașii Mioriței și ai Meșterului
Manole, muncitorii, țăranii și inte
lectualii de azi de pe tot cuprinsul
patriei, din fiecare județ, ilustrînd
astfel cu putere noua strălucire a
artei populare care trăiește în
forme și în ritmuri nemaiintîlnite,
îmbogățind cu noi valori tezaurul
cultural-artistic al țării, creațiile
populare din expoziția amintită
pun în evidență cu elocvența ma
rilor fapte de artă perenă partici
parea maselor la făurirea culturii
socialiste, condițiile minunate de
care ele se bucură în țara noas
tră, izvorul veșnic viu și ca
racterul inepuizabil al forței crea
toare a celor mulți. însăși dinamica
participării creatorilor populari și
artiștilor amatori la marele festival
al muncii și creației probează con-

Păstrarea curată a apelor țării, fo
losirea lor judicioasă, creșterea con
tinuă a gradului de utilizare și refolosire a resurselor de apă, condiție
esențială a vieții, bun vital al între
gului popor — așa cum se precizează
în Legea privind gospodărirea rațio
nală, protecția și asigurarea calității
apelor, adoptată în această vară de
Marea Adunare Națională — consti
tuie obligația tuturor consiliilor
populare, a tuturor unităților econo
mice și cetățenilor. In acest context,
printre cel chemați să vegheze la
respectarea reglementărilor adoptate,
să asigure calitatea apelor, protecția
acestora, ervitarea risipei și a pier
derilor de orice fel, un loc aparte îl
ocupă fermele șl complexele zooteh
nice — unități mari consumatoare de
apă. Cu atît mal mult cu cît apele
uzate rezultate, dejecțiile animaliere
constituie, așa cum se știe, cel mai
bun fertilizant natural al pămintului, sursă importantă de creștere a
recoltelor. Ceea ce. de altfel, justi
fică și Investițiile mari alocate pen
tru construcția stațiilor de epurare
mecanică și biologică a apelor rezi
duale din unitățile zootehnice.
In ultimii ani au fost construite
sau modernizate numeroase stații de
epurare a apelor uzate, îndeosebi în
complexele de creștere și îngrășare
a porcilor. Dar, din păcate, din diferi
te motive, multe dintre acestea nu
funcționează cu întreaga capacitate,
nu se asigură eficiența scontată. Cau
zele acestor situații au făcut obiec
tul multor analize, dar tot atît de
adevărat este că înlăturarea lor de
seori se tergiversează. Așa cum s-a
întîmplat la întreprinderea de Stat
pentru Creșterea și îngrășarea Por
cilor — I.S.C.I.P. Codilea, unde, din
cauza neaplicării măsurilor de Între
ținere, modernizare și exploatare
normală a stației de epurare exis
tentă, o mare cantitate de dejecții
lichide au fost deversate în emisari

natural! : Vulcănița șl Olt — contri
buind la poluarea aicestora. Faptul
că mai multe complexe zootehnice
deversează ape uzate. Incomplet pu
rificate, in rîuri și pîraie implică
măsuri urgente de Înlăturare a aces
tor practici anacronice. Intre cei ce
poluează apele Ialomiței se numără
și complexul de creștere și irigrășaire a porcilor din comuna Gheorghe
Lazăr și cel din comuna Gheorghe
Doja, care, deși dispun de instala
țiile necesare au renunțat la treapta
de epurare biologică a dejecțiilor.

vingător antrenarea maselor largi
Ia făurirea culturii și artei socia
liste : dacă la ediția I a festivalului
(1976—1977) se înregistrau 2,1 mili
oane participanți, bilanțul, re
cent încheiat al celei de-a 7-a edi
ții a festivalului consemnează, parti
ciparea a 5,1 milioane de oameni al
muncii. Cercurile de artă pop urară
au cunoscut și ele, de la an la an,
creșteri considerabile : de la 2 227
cercuri, cuprinzînd 35 165 membri la
prima ediție, la 7 658 cercuri de
artă populară înregistrînd 129 816
creatori, făuritori de frumos în
neasemuitul stil tradițional popular
ale căror cele mai alese lucrări stau
mărturie — la expoziția de la Mu
zeul de Artă al Republicii Socialis
te România — largii dezvoltări a
creației populare din zilele noastre,
calității în respectul căreia lucrează
și creează meșterii contemporani,
ducînd mai departe ceea ce au În
vățat de la înaintașii lor. Ilustrînd
procesul de neîntreruptă dezvoltare,
diversificare și înnoire din acest do
meniu, expoziția prezintă lucrări da
mare varietate, originalitate ș! fru
musețe, unele continuînd și confirmind perenitatea tradiției, altele
căutînd înlăuntrul ei noi expresii
artistice. Universul bogat și poli
crom al minunatei noastre creații
populare este, astfel,
redat de
prinfra
ce-_
----- atit
ramica populară,
gilă și atît de durabilă — ca
lutul patriei — datorată unor
meșteri cunoscuți, din centre de
veche faimă, sau altele, cu nimic
mai prejos, născute și afirmate în
acești ani, prin costumele populare
specifice tuturor zonelor țării, cu un
larg registru de culori și motive, de
la exuberanța coloristică și dansantă
a celor din Cîmpia Dunării și plnă
la sobrietatea maiestuoasă și rafi
namentul auster al acelora născuta
la umbra codrilor de brazi, țesătu
rile inefabile din apa borangicului,
sau obiectele de interior precum co
voarele, ștergarele, lăicerele, velințele care fac sau pot face din fie
care casă o miraculoasă comoară
de frumuseți. Paralel cu înmulțirea
căilor pe care aceste minunate pro
duse ale geniului popular pot și
trebuie să poposească în casele
noastre, este necesar să se asigure
păstrarea autenticității și oaracterului specific al tezaurului folcloric,
ca una dintre cele mal înalte ex
presii ale puterii creatoare a nea
mului românesc : frumusețea și pu
ritatea nealterate ale artei noastre
populare — strălucit întruchipate in
expoziția de la Muzeul de Artă —
sînt o garanție că acest tezaur ne
va împodobi și de aici Înainte, cu
tot mai sporită putere, viața și mun
ca, contribuind la educația artistică
și patriotică a tuturor celor de azi
și de mîine, la întărirea conștiinței
noastre, a tuturor, că aparținem
unui popor creator de neîntrecute
frumuseți, durabile și nepieritoare,
un popor păstrător al marilor sale
tradiții și înzestrări, care, sub soare
le biruitor al socialismului făurit de
popor, pentru popor, îșl construieș
te liber istoria, cultura, marile va
lori ce tor dăinui peste timp.

Spre exemplu, unul dintre feno
menele grave de poluare a riulul
Buzău generat de deversarea apelor
reziduale de la complexele de creș
tere și tngrășare a porcilor de la
Verguleasa a fost stopat, canalul
respectiv fiind închis definitiv. Jn
același timp, construirea stației de
biogaz a condus nu numai la pro
ducerea a cite 1 200 mc de biogaz
pe zi, ci și la transformarea dejec
țiilor poluante intr-un excelent fertilizaint pentru culturile agricole. Dar
rezultatele, fără îndoială bune, ar

NATURA \
- ocrotită de lege,
j
apărată de fiecare cetățean/

Controlul de partid nu se încheie la prezentarea
concluziilor, ci cu soluționarea problemelor

tatre
• Teatrul Național (14 71 71. sala
mare) : Bădărănii — 18; (sala Amfi
teatru) : Cineva te iubește — 18; (sala
Atelier) : Fata din Androa — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Pluralul
englezesc — 18,30
• Teatrul Giuleștl
(1472 34,.
sala
Majestic) : Arta conversației — 18,30
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C.
__ Tâna_”
se" (15 56 78, grădina Boema) : Bună
seara. Boema 1 — 19
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) : Meridiane folclo
rice — 18,30
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 71, sala
Victoria) : Cartea cu Jucării — 11

cinema

y

bule făcut ? Desigur, znu este tn In
tenția noastră să ne pronunțăm asu
pra modalităților de protecție a ape
lor, dar este cert că această pro
blemă trebuie să fie rezolvată nu
numai cu Investiții costisitoare, cl
și cu metode mai simple. Ne refe
rim la un mijloc sigur ș! fără Incon
veniente de epurare a apelor rezi
duale experimentat chiar la Verguleasa, și anume : cultivarea Pystiei,
plantă acvatică care, pe lingă faptul
că produce o vegetație abundentă,
contribuie la epurarea parțială a

• Martori dispăruți : 17; 19 Fiul ste
lelor — 9; 11; 13; ÎS : DOINA G6 35 38)

poluante tn emisari naturali. Dar
ea nu este dusă pină la capăt, tntrucît apele incomplet epurate nu pot
fi utilizate la irigarea culturilor agri
cole decit după o prealabilă diluare.
Or, tocmai apa de diluare (necesară
tn proporție de 1'5) nu este asigu
rată „Avem necazuri, se oolmatează canalele, sîntem nevoiți să le
desfundăm cu jeturi de apă la șapte
atmosfere — ne spune directorul
complexului, Valertcă Oprea. Păcat
că după atîtea eforturi, apa uzată
din bazinele de stocare șl care con

Surse de fertilizare a pămîntului,
nu surse de poluare
Cum sînt „tratate" și folosite apele uzate în unele complexe zootehnice
din județul Buzău

Și tn județul Buzău ființează mal
multe ferme și complexe zootehnice.
Două acțiuni concertate merită să fie
relevate: este vorba, pe de o parte, de
construirea stațiilor de epurare a ape
lor reziduale în complexele zooteh
nice, iar pe de altă parte, de acțiuni
privind cunoașterea și respectarea
măsurilor legale privind protecția
mediului Înconjurător. Aceste acțiuni
complexe, de mai largă anvergură,
au determinat, într-o perioadă scurtă
de timp, îmbunătățirea calității ape
lor. Fapt remarcabil, dacă avem în
vedere că, în aval de Buzău, apele
care ajunseseră la categoria a III-a
de puritate au în prezent indici de
categoria a II-a, redevenind utiliza
bile în irigații, piscicultura și alte
folosințe.

putea fi mult mai bune dacă obiec
tivele de investiții ar fi fost corelate
de la bun început. Ne referim la
faptul că bazinele de stocare a ape
lor uzate construite inițial pentru
45 000 porci aparținînd I.S.C.I.P. nu
pot asigura epurarea completă a
apelor uzate de la încă un complex
cu 60 000 locuri construit ulterior,
Cum s-a ajuns la această situație ?
„Proiectanții au optat pentru realizarea unor economii, prost înțelese,
considerînd că pentru noul com
plex nu ar mai fi necesară construi
rea unor bazine de stocare a apelor
uzate, că se pot utiliza cele
existente, ne explică directorul
A.E.I.C.I.P., Alexandru Modrogan. în
realitate, soluția nu rezolvă și nici
nu poate rezolva problema". Ce tre-

apelor reziduale. De ce a fost aban
donat acest experiment ?
Soluționarea optimă a multiplelor
probleme legate de prevenirea po
luării implică, totodată, dezvoltarea
conlucrării intre unitățile de pe
raza comunei Mihăileștl — Coopera
tiva Agricolă de Producție și Aso
ciația Economică de Stat și Coope
ratistă pentru Creșterea și Ingrășarea Porcilor. Șl Lată de ce, asocia
ția consumă zilnic șase sute mc de
apă, care, după utilizare, devine po
luantă. Pe lingă stația de epurare
mecanică din cadrul complexului
zootehnic s-au construit bazine de
stocare a apei in cîmp, situate la
o distantă de aproape cinci km. Această soluție oonstructivă este da
natură să Înlăture deversarea apelor

ține importante cantități de Îngră
șăminte naturale nu poate ti utili
zată".
Ne deplasăm tn cimp, la bazinele
de stocare a apelor provenite din
complex și destinate irigațiilor. Cela
patru bazine cu o capacitate totală
de 80 000 mc sint pe jumătate goale.
Stația de pompare a apelor din ba
zine pentru
irigații nu pompează
nimic, deși culturile de porumb din
jur au nevoie de apă. Consecințele
necorelăril lucrărilor de la construi
rea obiectivelor de investiții și pină
la exploatarea lor sint vizibile. înoencările de a justifica această situa
ție („fertilizăm terenul după recol
tarea culturilor**) nu au nici o bază
reală. Pentru simplul motiv că apa
din bazinele de stocare dată pe

• Gata filmului coreean — „Agentul
de legătură nr. 8“ : STUDIO (59 53 15)
— 19
• Flori de gheată : FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• O vară cu Mara : VOLGA (79 71 26)
— 9: 11: 13; 15: 17; 19
• Artista, dolarii ș| ardelenii : AU
RORA (35 04 66) - 9; 11; 13; 15: 17; 19
• Cucoana Chiria : DACIA <50 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Secretul lui Nemesis : FERENTARI
(80 49 85) — 15: 17: 19
• De la literatură la film : PATRIA
(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, slmbătă filmăm ! t LUMI
NA (14 74 16; — 9: 11; 13; 15; 17: 19
• Unde este un „nofelet" : VICTO
RIA (16 28 79) — 9: li; 13; 15: 17; 19
• Nava
iul
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

cîmpul gol, tn afara perioadei de
vegetație a culturilor agricole, nu
mai are eficiență cit de cît compa
rabilă cu aceea ce ar ajunge la ră
dăcina plantelor. In acest an, din cele
526 ha prevăzute a ti Irigate la Coo
perativa Agricolă Mihăilești, nici unul
nu a fost irigat cu ape din bazinele
de stooare. Neutilizarea acestora a
fost „compensată" de administrarea
unor cantități mari de îngrășăminte
chimice, care au costat cooperativa
agricolă 1.3 milioane lei.
O situație asemănătoare se consta
tă și la A.E.I.C.I.P. Glodeanu-Siliștea unde soluțiile adoptate nu-s duse
pină la capăt. Nici unui din cele 390
hectare (atribuite complexului cu o
capacitate de 21 000 porci șl 1 100
bovine) nu este irigat cu apele
epurate. De altfel, bazinele de sto
care cu o capacitate de 30 000 mc
sint.
evident,
supradimensionate,
două dintre bazine stau goale, intre
dalele de beton buruienile cresc tn
voie. Ce folos aduce stația de pom
pare, construită alătur! de bazine din
moment ce au este utilizată ?
Investițiile tăcute pentru epurarea
apelor, cît și cele de circa 70 mili
oane de lei cît reprezintă paloarea
amenajărilor pentru Irigații cu ape
uzate și a bazinelor de stocare din
cele trei complexe zootehnice trebuie
6ă fie valorificate. De aceea, sste
absolut necesară Intervenția consiliu
lui popular județean, a direcției agricole pentru finalizarea lucrărilor,
coordonarea lor, pentru o mat strînsă
conlucrare Intre diferite unități agricole, între acestea și întreprinde
rea de Execuție și Exploatare a Lu
crărilor de îmbunătățiri Funciare —
I.E.E.L.I.F. In scopul epurării apelor
reziduale, utilizări! eficiente a aces
tora La Irigarea și fertilizarea cultu
rilor. prevenlndu-se orice surse de
poluare a mediului ambiant.

C. BORDEIANU

Concurs do creație grafică
pe tema economiei
în rîndul elevilor
In scopul stimulării creației gra
fice pe tema economiei în rîndul
elevilor. Casa de Economii și Consemnațiuni in colaborare cu Mi
nisterul Educației ți Invățămîntului, Comitetul Central al Uniunii
Tineretului Comunist, Consiliul
Național al Organizației Pionieri
lor și Uniunea Artiștilor Plastici
organizează cu prilejul „Săptămînii economiei", 25—31 octombrie
1989, cea de-a XII-a ediție a con
cursului de artă plastică în rîndul
elevilor.
Concursul are ca temă : „Econo
misirea la C.E.C. — foloasele per
sonale și generale ale actului eco
nomisirii" la acesta puțind să par
ticipe elevi de la toate liceele și
școlile din țară, îndeosebi elevi
din școlile cu program suplimentar
de artă, ca și elevi care frecven
tează cercurile de artă plastică din
cadrul caselor de cultură ale tine
retului sau ale pionierilor și șoi
milor patriei.
Concurenții pot prezenta urmă
toarele genuri de lucrări :
— machete de afișe, fotomontaje;
— desene și alte lucrări plastice.
Machetele de afișe și de foto
montaje se vor prezenta in forma
tele adecvate acestor genuri de
materiale
Concurenții pot prezenta un nu
măr nelimitat de lucrări din genurile menționate mai sus. Nu se ad
mit In concurs lucrări care au fost
tipărite anterior sau au fost pre
zentate ia alte concursuri si expociții.
Dupăpreselecțla
___
.____
lucrărilor la nlvelu! județelor și al municipiului
București, acestea se depun la
Centrala Casei de Economii și
Consemnațiuni, București, Calea
Victoriei nr. 13, sectorul 3. pină la
data de 16 octombrie 1989.
Casa de Economii și Consemna
țiuni va acorda premii și mențiuni
pentru cele mai bune lucrări.
Ministerul Educației și tnvățămlntulul, Comitetul Central al
Uniunii Tineretului Comunist, Con
siliul Național al Organizației Pio
nierilor și Uniunea Artiștilor Plas
tici vor acorda premii speciale.
Premiile se vor acorda de către
un Juriu format din reprezentanți
ai tuturor instituțiilor organizatoa
re De asemenea, juriul va selec
ționa ș! lucrările pe tema econo
miei care se vor prezenta în ca
drul expoziție! ce se va organiza
tn Capitală, in holul Palatului
C.E.C.. eu prilejul „Zilei elevului
econom" — 26 octombrie 1989.
Informați! suplimentare privind
organizarea concursului se pot ob
ține de la Centrgla Casei de Eco
nomii și Consemnațiuni, telefon :
13 38 12'181, 185.
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Sînt fericit de a fi primit felicitările și urările pe care ați binevoit a
mi le transmite cu ocazia Zilei naționale a Elveției.
în numele Consiliului Federal și al meu personal, vă exprim vil
mulțumiri.

JEAN-PASCAL DELAMURAZ
Președintele Confederației Elvețiene

Cronica zilei
La Invitația Comitetului Central
al Partidului Comunist Român, o de
legație de activiști ai Partidului Co
munist Chinez, condusă de tovarășul
Ge Hongsheng, membru supleant al
C.C. al P. C. Chinez, secretar al Co
mitetului provincial Zhejiang al
P.C.C., a efectuat, în perioada
24 august — 5 septembrie, o vizită
pentru schimb de experiență in țara
noastră.
Delegația a avut convorbiri la
Consiliul Central de Control Munci
toresc al Activității Economice și
Sociale, precum și la comitetele ju
dețene Constanța, Tulcea șl Vrancea
ale P.C.R. Oaspeții au vizitat obiec
tive economice și social-culturala
din Capitală și din județe.
La încheierea vizitei, delegația de
activiști ai P. C. Chinez a fost
primită de tovarășul Ion Sîrbu, se
cretar al C.C. al P.C.R. în cadrul
convorbirilor avute cu acest prilej,
au fost evocate bunele raporturi de
prietenie, solidaritate militantă și
colaborare dintre Partidul Comunist
Român șl Partidul Comunist Chinez,
dintre popoarele și țările noastre,
care se dezvoltă continuu pe baza
înțelegerilor convenite cu prilejul
intîlnirilor la nivel înalt românoehineze, în interesul edificării noii
orînduirl în România și China, al
cauzei socialismului șl păcii.
★

Cu prilejul aniversării a 41 de ani
de la proclamarea Republicii Popu
lare Democrate Coreene, marți a
avut loc la ambasada acestei țări
din București o conferință de presă.
Despre semnificația evenimentu
lui aniversat a vorbit Mun Biona
Rok. ambasadorul R.P.D. Coreene în
tara noastră, care a evocat lupta
eroică a poporului coreean pentru
crearea statului celor ce muncesc si
a reliefat pe larg succesele obținute,
sub conducerea Partidului Muncii,
in edificarea societății socialiste. în
dezvoltarea industriei, agriculturii, a
celorlalte ramuri ale economici. în
cuvîntul său. vorbitorul a subliniat
lupta dusă de masele populare pen
tru reuniflcarea pașnică a tării, de
mersurile și inițiativele conducerii
partidului și statului pentru îndepli
nirea acestui deziderat major al în
tregului popor, coreean.
Au fost evidențiate, totodată, bui relații de prietenie statornicite

între România si R.P.D. Coreeană,
între partidele si popoarele celor
două . țări, importanta deosebită a
convorbirilor si înțelegerilor dintre
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Kim Ir Sen pentru sporirea și
diversificarea. în continuare, a ra
porturilor bilaterale. în folosul re
ciproc, al cauzei socialismului și
păcii în lume.
★
Cu ocazia celei de-a 45-a aniversări
a victoriei revoluției socialiste in
Bulgaria, la cinematograful „Studio"
din București a avut loc, marți, „Gala
filmului bulgar", manifestare ce se
înscrie în cadrul relațiilor de colabo
rare cultural-artistică existente intre
cele două țări.
La gală au luat parte reprezentanți
al Consiliului Culturii și Educației
Socialiste, Centralei „Româniafilm",
oameni de artă și cultură, un nu
meros public.
. Au fost, de asemenea, prezenți
Țvetan Dimitrov Nikolov, ambasado
rul Bulgariei la București, șefi de
misiuni diplomatice acreditați în țara
noastră, precum și o delegație de ci
neaști bulgari aflată cu acest prilej
în Capitală.
★
în perioada 1—5 septembrie a
avut loc, în R. P. Polonă, Reuniunea
anuală a Consiliului General al Fe
derației Internaționale a Rezistenților (F.I.R.). Cu acest prilej, la Wes
terplatte 'și la Varșovia s-au desfă
șurat manifestări oficiale care au
marcat împlinirea a 50 de ani de la
agresiunea Germaniei hitleriste asu
pra Poloniei și de la declanșarea ce
lui de-al doilea război mondial.
Reuniunea Consiliului General
F.I.R. a dezbătut sarcinile actuale
ale acestei organizații Internationale
în ce privește lupta pentru pace și
dezarmare, precum și activitățile pe
care urmează să le desfășoare F.I.R,
privind combaterea neofascismului,
neonazismului, terorismului și rasis
mului si a stabilit principalele obiective pentru perioada următoare.
Din țara noastră a participat o de
legație condusă de general-locotenent (r) Andrei Neagu, președintele
Comitetului Foștilor Luptători și
Veteranilor de Război împotriva Fas
cismului și vicepreședinte al Fe
derației Internaționale a Rezistenților.
(Agerpres)

In Intimpinarea Congresului partidului
(Urmare din pag. I)

avîind în vedere că pe aportul lor
se scontează pentru Îndeplinirea
sarcinilor de plan, trebuie puse in
funcțiune la termenele stabilite și
chiar in avans, cît și pentru înfăp
tuirea programului de construcții
de locuințe. Așa cum a dovedit
practica, este necesar ca si în pri
vința investițiilor stadiul lucrărilor
să fie controlat riguros. îndeaproa
pe ; în acest sens, s-a stabilit ca
înfăptuirea programelor de măsuri
ce vor fi întocmite in fiecare uni
tate să fie urmărite zilnic, cu toată
răspunderea.
La fundamentarea planului pe
acest an și pe întregul cincinal au
fost luate în considerare efectele
practice, imediate ale măsurilor
elaborate pe baza celor mai noi cu' ri ale științei și tehnicii, măsuri
rinse in programele de perfecțio
nare a organizării și modernizare a
producției. De bună seamă, deci,
este necesar ca pretutindeni, în fie
care / unitate economică să se mani
feste' preocupare și răspundere spo
rite pentru aplicarea acestor progra
me, pentru ca, pe această bază, in
activitatea curentă să se asigure ri
dicarea permanentă a productivită
ții muncii și calității produselor, re
ducerea consumurilor materiale și
energetice, utilizarea la întreaga
capacitate a mașinilor, utilajelor și
instalațiilor. Făcindu-se aceste pre
cizări, la ședința Comitetului Politic
Executiv s-a subliniat, - totodată,
atenția care trebuie acordată efec
tuării la timp și de bună calitate a
reparațiilor capitale și a reviziilor
generale, in special a tuturor capa
cităților din sectorul energetic, asigurîndu-se funcționarea corespun
zătoare a acestora și realizarea în
tregii producții de energie planifi
cate. După cum, în strinsă legătură
cu problemele constituirii bazei da
materii prime și resurse energetice,
pornindu-se de la concluziile unui
control referitor la unele lipsuri existente în domeniul cercetării geo
logiei, petrolului șl gazelor naturale,
s-a indicat să se acționeze cu toată
răspunderea pentru instaurarea unei
ordini și discipline desăvîrșite,
elaborarea de studii și teme de cer
cetare temeinice, intensificarea lu
crărilor de prospecțiuni și explora
re. în vederea descoperirii de noi
zăcăminte de hidrocarburi și asigu
rării resurselor energetice neoesare
economiei naționale.
Așa cum în repetate rlnduri a subli
niat tovarășul Nicolae Ceaușescu.
cerințele dezvoltării intensive impun
ca eforturile pentru îndeplinirea în
întregime a prevederilor planului, a
obligațiilor contractuale asumate de
fiecare întreprindere să fie însoțite
de un sensibil progres în privința
creșterii rentabilității și eficienței
economice, a realizării tuturor indi
catorilor valorici ai planului. De alt
fel. din întreaga construcție a pla
nului pe acest an si pe întregul cin
cinal se desprinde limpede rolul
esențial, precumpănitor atribuit cri
teriului eficientei, al rentabilității in
aprecierea muncii fiecărui colectiv.
Aceste aspecte au fost relevate cu
prilejul examinării de către Comite
tul Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
a problemelor care privesc asigura
rea unei activități rentabile in toate
unitățile economice, acordarea si
rambursarea creditelor pe termen
scurt, realizarea planului de Înca
sări și plăti în numerar, constatîndu-se că. deși in general, cu citeva
excepții, produsele se realizează cu
rentabilitatea stabilită, unele între
prinderi mai lucrează cu pierderi.
Este firesc, deci, ca asupra acestor
situații, aflate în contradicție cu
principiile autogestiunii si autofi
nanțării. să se concentreze in conti
nuare toată atenția factorilor de
resort, acționîndu-se pe căi econo
mice. de reducere a cheltuielilor, de
valorificare superioară a potențialu
lui tehnic, material si uman exis
tent în unitățile respective. Astfel,
Comitetul Politic Executiv a cerut
organelor financiar-bancare si de
prețuri ca. împreună cu ministerele

și centralele, să asigure aplicarea
fermă a măsurilor prevăzute în pro
gramele special întocmite pentru
îmbunătățirea de ansamblu a situa
ției economico-flnanciare a fiecărei
unități.
Sarcina stabilită in acest sens de
conducerea partidului este cit se
poate de limpede : incepind din luna
septembrie a acestui an nu trebuia
să mai existe produse sau întreprin
deri la care să se lucreze In pier
dere. Pentru aceasta, organele finan
ciar-bancare au obligația să verifice
permanent modul în care se reali
zează producția, cu ce costuri, ast
fel încît. din luna septembrie. în
fiecare unitate să se introducă o or
dine desăvîrsită. să se obțină renta
bilitatea prevăzută prin plan. Numai
astfel — s-a subliniat la ședința Co
mitetului Politic Executiv — pot fi
asigurate mijloacele financiare nece
sare realizării planurilor de dezvol
tare econoțșico-socială a tării, de
creștere a nivelului de trai al În
tregului popor.
în strînsă legătură cu măsurile
Stabilite pentru îmbunătățirea rezul
tatelor financiare, pentru sporirea
eficienței economice, a fost analizată
situația stocurilor supranormativc de
materii prime, materiale, produse
finite si în curs de fabricație exis
tente la 31 iulie a.c., care, deși mar
chează o reducere, se mențin încă
la un nivel ridicat. In contextul atrageril în folosul producției a tutu
ror resurselor materiale existente in
economie. pretutindeni se impun,
așadar, acțiuni hotărîte în vederea
valorificării stocurilor supranormative de orice fel și livrării neîntîrziate a produselor.
Legătura nemijlocită între realiza
rea sarcinilor de plan și ridicarea
nivelului de trai este evidentă și în
cazul unei măsuri stabilite de re
centa ședință a Comitetului Politic
Executiv : avînd în vedere producția
bună, din acest an. de plante oleagi
noase. tovarășul Nicolae Ceaușescu
a propus — și Comitetul Politic
Executiv a aprobat — ca. incepind
de la 1 octombrie, să se majoreze
cu 20 la sută cantitatea de ulei des
tinată consumului populației. De asemenea. avîndu-se în vedere pro
ducția bună obținută la sfecla de za
hăr. în acest an. la propunerea se
cretarului general al partidului s-a
stabilit majorarea cu 15 la sută a
cantității de zahăr destinate consu
mului populației. S-a apreciat că —
în condițiile in care România se în
scrie deja printre țările cu un con
sum ridicat la aceste produse ali
mentare de bază — prin aplicarea
acestor măsuri se va realiza un con
sum de ulei șl zahăr foarte bun.
Sînt create toate condițiile pentru
înfăptuirea obiectivelor economice
prevăzute. Este concluzia la care Co
mitetul Politic Executiv a ajuns în
urma examinării tuturor acestor as
pecte ale activității productive din
economie. Pornind de la această
constatare, secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a exprimat convingerea că organele
și organizațiile de partid, comuniștii,
toți oamenii muncii vor acționa cu
întreaga răspundere, in spirit revo
luționar. pentru obținerea unor re
zultate cît mai bune în toate dome
niile de activitate, astfel încît, pină
la Congresul al XIV-lea. să se reali
zeze în bune condiții prevederile
planului. Pentru aceasta. în perioada
care a mai rămas pînă la forumul
comuniștilor români, organele și or
ganizațiile de partid au datoria să
ia toate măsurile pentru întărirea
spiritului revoluționar, de răspunde
re. pentru apărarea și dezvoltarea
proprietății socialiste și creșterea avuției naționale, astfel încit impor
tantul eveniment din viața partidu
lui și a țării să fie întîmpinat cu
rezultate cît mai bune în realizarea
obiectivelor economlco-sociale sta
bilite. a Programului partidului de
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a
României spre comunism.

Cornellu CÂRLAN
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IH TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Oamenii muncii Oin agricM raportează
încheierea recoltării unor culturi
si obținerea de producții mari la hectar
In telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, comitetele județene de partid Tulcea și Vaslui raportează ter
minarea recoltării culturilor de floarea-soarelui și obținerea unor pro
ducții medii la hectar de 5 430 kg și, respectiv, 5 410 kg.
Aceste recolte bogate - se evidențiază în telegrame - demonstrează
cu putere justețea politicii partidului și statului, grija permanentă acor
dată modernizăiii agriculturii noastre. In anii construcției socialiste, șl
îndeosebi in epoca inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, agri
cultura a beneficiat de un puternic sprijin financiar, ceea ce a permis
creșterea continuă a bazei tehnico-materiale, amenajarea pentru irigații
a unor intinse suprafețe de teren. Prin susținuta activitate de cercetare
științifică au fost create numeroase soiuri șl hibrizi de inaltă producti
vitate, tehnologii și metode de lucru care au determinat creșterea de la
un an la altul a producțiilor agricole.
In continuarea telegramelor se arată că în această perioadă forțele
satelor sînt concentrate la eliberatul terenurilor de resturi vegetale șl
efectuarea arăturilor. Se muncește din plin, de asemenea, la recoltatul
legumelor șl fructelor destinate industrializării și aprovizionării populației,
la strîngerea și depozitarea furajelor, la recoltarea sfeclei de zahăr șl
transportarea el, în conformitate cu graficele stabilite, la unitățile de In
dustrializare. Alte importante forțe umane și mecanice lucrează la recol
tarea cartofilor, la executarea altor lucrări în cîmp șl în zootehnie.
Oamenii muncii de la sate - se arată în încheierea telegramelor muncesc cu dăruire pentru a asigura recolte mari la toate culturile, hotărîțl să-șl sporească în acest fel contribuția la dezvoltarea generală a țării,
la creșterea nivelului de trai al întregului popor.

LA FLOAREA-SOARELUI
® Județul Tulcea - 5430 kg la hectar
® Județul Vaslui - 5410 kg la hectar

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
LA CARTOFII
DE TOAMNĂ
IN JUDEȚUL BRĂILA
• întreprinderea Agricolă de Stat
„Dunărea** •— 60 550 kg la
hectar

M JUDEȚUL ALBA
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Rahău — 60 520 kg Ia
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cut — 60 340 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Tartaria — 60 180 kg la
hectar

LA SFECLA
DE ZAHĂR
IN JUDEȚUL BRĂILA
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Siliștea — 81 350 kg Ia
hectar

LA SOIA
IN JUDEȚUL TELEORMAN
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Clmeni — 5 150 kg Ia
hectar

IN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Mihai Viteazu — 5 100
kg la hectar

în telegrame adresate tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, oamenii muncii
din aceste unități raportează ter
minarea recoltării culturilor de
cartofi de toamnă, sfeclă de zahăr
și soia și obținerea unor producții
mari, superioare prevederilor de
plan.
în aceste zile, oamenii muncii
din sate sîpt preocupați de recol
tarea legumelor și fructelor, a
cartofilor, a sfeclei de zahăr, de
strîngerea și depozitarea furajelor:
de eliberarea terenurilor de pro
ducția secundară și efectuarea ară
turilor, de executarea altor lucrări
de sezon.
în încheierea telegramelor sa
exprimă angajamentul lucrătorilor
ogoarelor de a asigura strîngerea
la timp și fără pierderi a tuturor
culturilor de toamnă, de a puna
baze trainice producției anului vii
tor, întimpinind cu semnificativa
fapte de muncă marele eveniment
din viața partidului și poporului —
Congresul al XIV-lea al Partidului
Comunist Român.

Ritmurile noului
(Urmare din pag- D
Că este așa aveam să na convin

gem cu multă ușurință.
— în 1981, ne spune șeful biroului
Investiții, kig. Ovidiu Coman, a In
trat în funcțiune secția de cataliza
tori, secție unicat In peisajul petro
chimiei românești, menită să contri
buie, prin produsele pe care avea
să le asimileze în fabricație, la re
ducerea importurilor. Secția a por
nit la drum cu oameni tineri, cu
instalații în premieră, cu ambiții.
Au fost voci care, la vremea res
pectivă, considerau acest nou în
ceput aproape ca un fel de aventu
ră. „Puteam continua cu produsele
noastre consacrate, susțineau aceș
tia, de ce ar trebui să ne legăm la
cap
Inițial s-a pornit la drum cu
materii prime din Import, care, mai
apoi, una cite una. nu s-au mal im
portat datorită inițiativei noastre,
în prezent, secția catalizatori, cea
mai modernă din Întreprindere, pro
duce la parametrii proiectați, aducîndu-și o substanțială contribuție
la eliminarea Importurilor, la eco
nomisirea de materii prime, la re
ducerea costurilor de fabricație, la
rezultatele pozitive de ansamblu.
Cea mai tînără secție din „Vega*.
Dar „Vega" însăși este foarte tînără.
Distrusă aproape în întregime de
bombardamentele din 1944. „Vega"
și-a păstrat, din zestrea de altădată,
doar o instalație de cracare, care a
funcționat pină în 1961 și din care,
acum, se mai păstrează doar o co
loană, oare urmează să fie și ea, în
curînd, predată la fier vechi. Sau
poate la muzeu... în rest, totul este
nou; construcțiile și instalațiile care
le „mobilează" s-au înălțat, pe tere
nul sfîrtecat de bombe, in anii ce au
urmat Congresului al IX-lea al parti
dului. Dar mai întîi a trebuit „vin
decat", palmă cu palmă, terenul.
Peste 300 de bombe neexpiodate s-au
dezgropat — ultima a fost scoasă la
iveală in 1979, cînd s-au săpat fun
dațiile pentru cantina întreprinderii:
a fost dezamorsată de specialiștii
„Vegăi" (au și asemenea specialiștii).
— Pină la Congresul al IX-lea —
ne spune inginerul Ovidiu Coman —
s-a muncit, aici, din greu; am „cîrpit"
cum ne-am priceput utilajele vechi,
după nenorocirea care a fost, și
ne-am străduit să producem. Cînd
au început transformările, cînd s-a
privit cu atenție, la nivel de ramu
ră, care este locul și rolul „Vegăi"
In ansamblul rafinăriilor tării ne-am
dat seama că nu mai „încăpeam" in
profilul acestei constelații, aceasta

putea străluci la intensitatea maximă
și fără produsele vechi pe care le
realizasem. Șl atunci s-a pus pro
blema unor dezvoltări pe produse
specifice, cum ar fi emulsia de bitum
sau vaselina farmaceutică, apoi mo
dernizarea industriei de solvențl... A
fost o renaștere a „Vegăi", șansa ei
nu de a supraviețui, pur și simplu,
ci de a impune, în gama produselor
pe bază de aur negru, produse care
să conțină și foarte mult aur cenu
șiu. Adică inteligență, gîndire pro
prie.
Maistrul Nicolae Guță a prins la
„Vega" „toate timpurile" — cum se
exprimă el. S-a angajat aici ca me
canic, în 1945, la vîrsta de 15 ani.
A pus umărul la reconstrucție, a
trăit activ toate momentele legate
de noul destin al întreprinderii. In
cepind cu actul istoric al naționali
zării și continuînd cu regîndirea
profilului unității.
— Lucrez in secția mecano-energetlcă și. prin profilul său. secția
noastră a fost „motorul" reutilării
rafinăriei — ne mărturisește el. Fi
indcă noi. cei de la mecano-energetic, construim și reconstruim fiecare
piesă, fiecare subansamblu din in
stalațiile rafinăriei, totul trece, de
seori încă din faza de fabricație —
fiindcă pasiunea noastră de bază
este autoutilarea — prin mîinlle și
prin mințile noastre. Construim in
stalații. le asigurăm buna funcțio
nare. le perfecționăm continuu si
creștem oameni. Așa a fost dintotdeauna la „Vega".
Subinginerul Viorel Rotaru, șeful
secției, ne atrage atenția că, in mare
parte, în secția pe care o coordo
nează lucrează muncitori tineri și
foarte tineri. Ca si In secțiile da
producție, de altfel.
— Noi. comuniștii, ne străduim să
le transmitem acele trăsături care Si
nouă ne-au fost transmise, ca într-o
ștafetă a spiritului revoluționar, de
generațiile mai vechi de Ia „Vega":
în primul rînd o disciplină de fier,
liber consimțită, ca o condiție sine
qua non a bunului mers al între
prinderii. Apoi, mîndria de a fi con
tinuatorul unei tradiții muncitorești
deosebite, ambiția de a spori, prin
aport personal de gîndire și efort,
ceea ce ai moștenit. Și curajul de a
deschide porțile noului, calea prin
care, de altfel. „Vega" și-a sporit
vechea strălucire. Nume de tineri :
Mihai Ioniță. Gheorghe Păun. Con
stantin Cristea. Gheorghe Ilie - si
alții, si alții... Tineri pentru care
„Vega" a fost si a rămas o școală.

— Tot ce producem, precum sl In
stalațiile pe oare la producem, sînt
opera colectivului — ne spune chimista Liliana Nițescu. șefa colecti
vului de invenții și inovații. Dezvol
tările din secții, ca și apariția, in
1982, a secției de catalizatori au de
clanșat o mișcare de idei extraordi
nară. Interesul pentru domeniile da
vîrf ale chimiei, dorința de a con
tribui concret la rezolvarea unor
probleme cu care ne confruntăm
s-au concretizat intr-un număr de la
an la an mai mare de invenții șl
inovații, dintre care cele mai multe
au fost pe loc aplicate in producție.
Astfel, dacă pînă în anul 1985 rafi
năria „Vega" însuma, în portofoliul
gindirii tehnice, doar 45 de invenții
și o inovație cu o eficientă de cir
ca 53 milioane lei. în prezent nu
mărul invențiilor este de 78. Iar al
inovațiilor de 21, eficienta
celor
aplicate in producție fiind de peste
25 de milioane. Numai la nivelul
acestui an. numărul Invențiilor si
inovațiilor înregistrate reprezintă
dublul fată de anul trecut. De altfel,
este lesne de explicat : oamenii au
prins gust pentru cercetare, pentru
creația tehnică, au găsit climatul
propice de afirmare si acum, mun
citori. ingineri, specialiști sînt cu
toții angrenați intr-un fei de între
cere pentru a găsi noi si noi soluții
tehnice eficiente.
— De remarcat, ne mal spunea
maistrul Nicolae Gută, că foarte
multi inventatori si inovatori stnt
tineri, precum și faptul că de la ti
neri au pornit si pornesc multe idei
originale, pe care apoi specialiștii le
studiază, dîndu-le valoare practică.
Așa au invătat tinerii noștri la școa
la muncii, asa muncesc și gîndesc.
„Vega" este, din acest punct de ve
dere. o scoală a tuturor vîrstelor.
O scoală de muncă, o scoală a spi
ritului revoluționar. Ne sînt relatata
întîmplări, situații în care cei numiți
au petrecut nopți albe în întreprin
dere pentru ca un nou produs să
pășească, fără surprize și riscuri. în
lume. Pentru ca o nouă instalație
gîndită de ei si omologată în focul
producției să-si ocupe locul imediat
în front.
Oameni. Fapte. Rezultate de ex
cepție. indicatorii de cantitate și efi
cientă realizați și depășiți, elimina
rea importurilor, economii...
— Sub strălucirea bătrînei firme,
mereu tinere : „Vega". constelația
aurului negru. Ploiești...

Anlca FLOHESCU
Ioan MARINESCU

La invitația tovarășului Constantin
Dăscălescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România,
marți dimineața a sosit la Bucu
rești, într-o vizită oficială de prie
tenie în țara noastră, tovarășul
Ladislav Adamec, președintele Gu
vernului Republicii Socialiste Ce
hoslovace.
Oaspetele este însoțit de tovarășii
Bohumil Urban, prim-vicepreședinte
al guvernului federal. Pavel Sadovsky, prim-adjunct al ministrului
afacerilor externe, Jiri Nemec, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, Jaroslav Dusele, adjunct al
ministrului metalurgiei, construcți
ilor de mașini
și electrotehnicii,
Josef Voracek, vicepreședinte al
Comisiei de Stat a Planificării, de
«alte persoane oficiale.
★
Marți dimineață au Început în
Capitală convorbirile oficiale dintre
tovarășul Constantin Dăscălescu.
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim-minis
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, și Ladislav Adamec,
membru al Prezidiului C.C. al P.C.
din Cehoslovacia, președintele Gu
vernului Republicii Socialista Ce
hoslovace.
Cel doi prlm-mlniștri au eviden
țiat rolul determinant pe care 11 au
In întărirea șl dezvoltarea continuă
a relațiilor de prietenie și colaborare
statornicite între Republica Socia
listă România șl Republica Socia
listă Cehoslovacă. întîlnirile și con
vorbirile la nivel înalt, de la Bucu
rești șl Praga, hotăririle și înțelege
rile convenite cu aceste prilejuri,
care au avut un rol hotărîtor în
adincirea conlucrării reciproc avan
tajoase, corespunzător intereselor
fundamentale ale popoarelor noas
tre, cauzei progresului, socialismu
lui și păcii în lume.
în cadrul dialogului da lucru, cei
doi șefi de guverne au examinat
stadiul Îndeplinirii hotărîrilor adop
tate. precum și modalitățile concre
te pentru dezvoltarea, in continuare,
a colaborării româno-cehoslovace pe
multiple planuri. îndeosebi In ce
privește adincirea și intensificarea
cooperării economice și specializă
rii
în
producție,
amplificarea
colaborării tehnico-ștUnțifice.
De ambele părți s-a apreciat că
realizările si experiența obținute
pînă acum In conlucrarea bilaterală,
posibilitățile oferite de potențialul
tehnico-științific și industrial puter
nic al celor două țări asigură con
diții favorabile pentru extinderea
și diversificarea, pe baze reciproc
avantajoase, a cooperării sl speciali
zării in producție — cu deosebire
în construcția de mașini, electroni
că, electrotehnică, chimie — potri
vit prevederilor cuprinse In Progra
mul de lungă durată privind dez★
în cursul după-amiezll de marți,
președintele Guvernului Republicii
Socialiste Cehoslovace. tovarășul
Ladislav Adamec. celelalte persoane
oficiale cehoslovace care 11 însoțesc
au vizitat întreprinderea de Calcu
latoare Electronice și întreprinderea
de Echipamente Periferice din Capi
tală. unități reprezentative ale in
dustriei românești, care întrețin rela
ții de colaborare cu întreprinderi si
milare din Cehoslovacia.
Pe parcursul vizitei, premierul ce
hoslovac a fost informat despre ac
tivitatea acestor colective de muncă,
rezultatele obținute, despre preocu
parea specialiștilor în direcția diver
sificării și modernizării producției,
asimilării unor tehnologii de înalt
nivel tehnic și eficiență sporită. Au
reținut atenția noile familii de cal
culatoare și minicalculatoare. de te
levizoare și alte produse din dome
niul electronicii și tehnicii de calcul,
unele din acestea fiind cunoscute și
apreciate și în Republica Socialistă
Cehoslovacă.
A fost vizitată, de asemenea, ex
poziția permanentă de mobilă de pe
platforma industrială Pipera, care a
oferit oaspeților prilejul să cunoas
că creații ale specialiștilor români
din acest domeniu.

VOLEI. în ziua a treia a Cam
pionatelor europene feminine de vo
lei. competiție ce se desfășoară în
aceste zile în R.F. Germania, selec
ționata României a întrecut cu
scorul de 3—0 (15—9, 15—10. 15—6)
echipa Finlandei.
Alte rezultate : U.R.S.S. — Iugo
slavia 3—0 (15—3, 15—5. 15—3); R.F.
Germania — Turcia 3—0 (15—7. 15—
10. 15—8); Italia — Polonia 3—0 (15—
9. 15—5, 15—10); Cehoslovacia — Bul
garia 3—0 (15—3, 15—8. 15—10); R.D.
Germană — Franța 3—1 (15—6. 15—4.
14—16. 15—3).

FOTBAL. Ieri, In meci amical, Ce
hoslovacia — România 2—0 O Dispu
tat marți în localitatea daneză Roskilde, meciul dintre formațiile Dane
marcei și României contînd pentru
preliminariile campionatului euro
pean de fotbal pentru juniori, s-a
încheiat la egalitate: 2—2 (2—0). © La
Timișoara se va disputa astăzi me
ciul dintre echipa locală Politehnica
și formația Flacăra Moreni, contind
pentru etapa a treia a campionatului
diviziei A la fotbal. Partida va în
cepe la ora 16,30.

tv

li se adaugă 38 de locuri de caza
re în căsuțele din lemn. în cadrul
unității se află un restaurant de
categoria I, o terasă și un bar. De
la hanul „Sucevița" se pot face vi
zite Ia Rădăuți (43 km de Sucea
va), localitate care păstrează im
portante vestigii istorice, la Putna
și la atelierele de ceramică nea
gră din comuna Marginea.

Distanțele mici dintre aceste re
numite obiective turistice permit
și alegerea altor locuri de popas.
De la Rădăuți, in drum spre Su
ceava, un sejur de neuitat se poa
te petrece la popasul turistic „Dragomirna", în căsuțe șl in corturi,
unitatea fiind prevăzută și cu res
taurant.
In fotografie : hanul „Ilișești*

Pe aeroportul Otopenl, unde erau
arborate drapelele de stat ale celor
două țări, premierul cehoslovac a
«fost salutat de tovarășul Constantin
Dăscălescu, prim-ministru al guver
nului. Erau prezenți tovarășii Ion
Dincă, prim viceprim-ministru al gu
vernului, Ștefan Andrei, viceprimministru al guvernului, miniștri, alte
persoane oficiale.
Au fost de față George Homoștean,
ambasadorul României
la Praga, Jan Papp, ambasadorul
Cehoslovaciei la București, precum
și membri ai ambasadei cehoslovace.
Au fost intonate imnurile de stat
ele.Republicii Socialiste Cehoslovace
și Republicii Socialiste România.
(Agerpres)

★
voltarea colaborării economice sl
tehnico-științifice între Republica
Socialistă România și Republica So
cialistă Cehoslovacă pînă în anul
2000. semnat la nivel înalt.
în acest context, a fost stabilit un
larg ansamblu de măsuri menite să
ducă la dezvoltarea și mal puternică
a colaborării economice reciproc
avantajoase.
A fost subliniată hotărîrea celor
două guverne de a acționa în viitor,
cu hotărîre, pentru realizarea unui
număr cât mai mare de acțiuni de
cooperare și specializare în produc
ție prin promovarea unor forme noi,
moderne, de conlucrare pe termen
lung, care să confere stabilitate și
eficientă sporită colaborării românocehoslovace, în folosul și spre binele
celor două țări Si popoare.
în cadrul dialogului de lucru a
fost, totodată, analizată evoluția
schimburilor comerciale, stabilindu-se noi măsuri in direcția crește
rii și diversificării, in continuare, a
acestor relații potrivit posibilităților
existente.
în cursul convorbirilor, desfășu
rate într-o atmosferă de caldă
prietenie și înțelegere, s-a făcut o
informare reciprocă asupra evolu
ției construcției socialiste în Româ
nia și Cehoslovacia, a preocupărilor
și sarcinilor ce stau in fața celor
două țări în etapa aotuală. precum
și un schimb de vederi asupra prin
cipalelor evoluții ale vieții interna
ționale.
La convorbiri participă tovarășul
Ion Dincă. prim viceprim-ministru
al guvernului, membri ■ ai guvernu
lui, alte persoane oficiale.
Din partea R.S. Cehoslovace parti
cipă tovarășul
Bohumil . Urban,
prim-vicepreședinte al guvernului
federal, alte persoane oficiale.
Iau parte, de asemenea, ambasa
dorul României la Praga și ambasa
dorul Cehoslovaciei la București.
Convorbirile oficiale continuă.
Președintele Guvernului Republicii
Socialiste Cehoslovace a consemnat
în cartea de onoare a unităților vi
zitate aprecieri asupra nivelului
tehnic de dezvoltare al acestor im
portante ramuri economice si calită
ții produselor realizate, exprimind
dorința extinderii colaborării dintre
întreprinderile cehoslovace șl româ
nești de profil.
Premierul cehoslovac a fost însoțit
de tovarășul Ion Dincă, prim vice
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România.
★

Prlmul-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul
Constantin Dăscălescu, a oferit, marți,
un dineu oficial în onoarea președin
telui Guvernului Republicii Socia
liste Cehoslovace, tovarășul Ladislav
Adamec.
Au participat membri al guvernu
lui, alte persoane oficiale române.
Au luat parte, de asemenea, per
soanele oficiale care ii însoțesc pe
președintele Guvernului Republicii
Socialiste Cehoslovace.
In timpul dineului, desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prietenie,
tovarășul Constantin Dăscălescu și
tovarășul Ladislav Adamec au rostit
toasturi-

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

TENIS. Finala probei de dublu
din cadrul turneului internațional de
tenis de Ia Szczecin (Polonia) a fost
ciștigată de cuplul român Răzvan
Itu — Adrian Marcu. învingător cu

Unități turistice
în județul Suceava
La dispoziția celor care vizitea
ză numeroasele monumente de artă
și arhitectură din județul Suceava
se află locuri de popas dintre cele
mal agreabile. Astfel, pe drumul
național’ Sucevita — Bistrița —
Dej — Cluj-Napoca este situat
hanul „Ilișești", deschis în tot tim
pul anului. Hanul are 50 de locuri
de cazare In camere cu 2 si 3 pa
turi (cu încălzire centrală). 44 de
locuri de cazare In căsuțe de lemn
cu 2 locuri fiecare, terenuri pentru
rulote și corturi, terenuri de sport,
braserie, cramă, restaurant de ca
tegoria I și terase. De la Ilișești
se pot face excursii la Muzeul și
Casa Memorială „Clprian Porumbescu", se pot vizita monumentele
Istorice șl de artă intrate in patri
moniul universal de la Voroneț,
Arbore, Sucevița șl Moldovița.
Situat lingă monumentul Istoric
cu același nume, pe șoseaua Suce
vița — Rădăuți, hanul „Sucevița",
construit în stilul caselor din această zonă, îi întîmpină pe dru
meți cu confortul camerelor ce
dispun de Încălzire centrală. Lor

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI
LADISLAV ADAMEC, PREȘEDINTELE GUVERNULUI
REPUBLICII SOCIALISTE CEHOSLOVACE

19,00 Telejurnal
19,23 In dezbatere — Documentele pen
tru Congresul al XIV-lea al Parti
dului Comunist Român © Lupta
milenară a poporului român pen
tru libertate socială și națională,
pentru Independență șl unitate
11.30 Trăim decenii de Împliniri mărețe.
Versuri și cîntece patriotice, revo
luționare
20,20 tn dezbatere — Documentele pen
tru Congresul al XIV-lea al Parti
dului Comunist Român © Exportul
realizat la termen șl la un înalt
nivel calitativ
20,40 Mindrla de a fi cetățean al Româ
niei socialiste © Trepte ale perfor
manței
20,53 Din marea carte a patrie! © Oxi
gen pentru inima țârii. Docu
mentar
21,10 înalta răspundere patriotică, revo
luționară a tineretului pentru vii
torul României © Munca pentru
țară — criteriu definitoriu al spi
ritului revoluționar, cea mai eloc
ventă dovadă a patriotismului
21.30 Te cintâm, iubită țară 1 Muzică
ușoară românească
21,30 Telejurnal

scorul, de 7—6. 6—0 în fața pere
chii sovietice Vladimir Gabricidze —
David Kacearava. ® în finala probei
de dublu a turneului internațional de
tenis de la Budapesta, cuplul Bastiansen (Danemarca) — Ilenrikson (Su
edia) a întrecut cu 4—6, 6—4, 6—3 pe
rechea Florin Segărceanu — George
Cosac (România). © Turneul interna
țional de tenis de la Flushing Meadow
a continuat cu disputarea ultimelor
partide din optimile de finală ale
probelor de simplu. în concursul
masculin, jucătorul american Jimmy
Connors (in vîrstă de 37 de ani) a
reușit să-l elimine în trei seturi, cu
6—2, 6—3, 6—1, pe suedezul Stefan
Edberg, cotat printre principalii favoriti. Alte rezultate : Tim Mayotte
(S.U.A.) — Michael Chang (S.U.A.)
7—5. 6—1. 1—6. 6—3; Andre Agassi
(S.U.A.) — Jim Grabb (S.U.A.) 6—1,
7—5. 6—3; Ivan Lendl (Cehoslovacia)
— Andrei Cesnokov (U.R.S.S.) 6—3,
4—6. 1—6. 6—4. 6—3.
HOCHEI. Finala turneului Inter
national de hochei pe gheată de la
Anglet (Franța) se va disputa în
tre echipa Girondina Bordeaux si
formația Polonia Bytom. în semifi
nale. hocheiștii francezi au dispus
cu 5—2 de o selecționată din Que
bec. iar Polonia Bytom a Întrecut
cu scorul de 6—1 o selecționată uni
versitară americană.

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter
valul 6 septembrie, ora 20 — 9 sep
tembrie, ora 20. în țară : Vremea va fi
răcoroasă mai ales în prima parte a
Intervalului. Cerul va fi variabil, cu
înnorări mal pronunțate în regiunile
din sudul și estul țării, unde vor cădea
ploi pe arii relativ extinse. In rest,
ploile vor fi pe arii mai reduse. în
zona de munte, la peste 1800 metri, tre
cător, în primele zile, averse de lapoviță șl ninsoare. Vîntul va sufla slab
pînă la moderat, cu intensificări din
sectorul nordic tn estul țării. Tempe
raturile minime vor fi cuprlpse, în ge
neral, între 5 și 15 grade, iar cele ma
xime între 15 și 25 de grade, mal ri
dicate la sfîrșitul intervalului. Pe
alocuri, ceață slabă în vestul 'șl cen
trul țării. Tn București : Vremea va fl
răcoroasă îndeosebi în prima parte a
intervalului. Cerul va fl temporar noroa
și va ploua mai ales în primele zile.
Vîntul va sufla slab pînă la moderat.
Temperaturile minime vor fl cuprinse
între 10 șl 14 grade, cele maxime între
19 șl 23 de grade.

Conferința la nivel înalt a țărilor nealiniate
?

y

Pentru întărirea unității de acțiune
în vederea asigurării păcii, a dreptului
la dezvoltare liberă, independentă
BELGRAD 5 (Agerpres). — în
cadrul lucrărilor celei de-a IX-a
Conferințe la nivel înalt a ță
rilor nealiniate, care se desfășoa
ră la Belgrad, au început în
plen dezbaterile de politică generală.
Șefii delegațiilor prezintă, de la tri
buna conferinței, punctele de vedere
ale țărilor lor cu privire la principa
lele probleme politice, economice,
sociale ale lumii, precum și la exi
gențele actualei etape din activita
tea mișcării de nealiniere.
în intervenții s-a subliniat că dez
voltarea statelor membre șl înfăp
tuirea obiectivelor mișcării depind de
asigurarea unui climat internațional
de pace, destindere și securitate, a
unor relații democratice, de de
plină egalitate între state. A fost
relevată necesitatea înfăptuirii unor
măsuri semnificative de dezarma
re. in domeniile nuclear si chi
mic, ca și al armelor convenționa
le. Pomindu-se de la răspunderea
majoră ce revine marilor puteri, s-a
subliniat contribuția substanțială pe
care mișcarea de nealiniere o poate
aduce la impulsionarea procesului
dezarmării.
Numeroși vorbitori s-au referit,
totodată, la o serie de situații conflictuale de pe glob, între care cele
din Orientul Mijlociu, Africa austra
lă, America Centrală, Asia de sud
etc., arătînd că se impun acțiuni fer
me pentru soluționarea lor pe cale
pașnică și subliniind, în context, rolul
însemnat pe care O.N.U. trebuie să-1
aibă în acest domeniu.
Un loc prioritar în discursurile șe
filor de delegații a revenit proble
melor economice mondiale, situației
grave cu care sînt confruntate pe
acest plan țările în curs de dezvol
tare, relevîndu-se adîncirea conti
nuă a decalajelor dintre statele bo
gate și cele sărace, precum și accen
tuarea tendinței primului grup de
state de a reglementa în interesul
propriu, fără a ține seama de voința
marii majorități a popoarelor lumii,
problemele economice și financiare,
au fost puse in evidență direcții de
acțiune pentru mișcarea de neali
niere, între care cele vizind soluțio
narea echitabilă a problemei dato
riei externe, combaterea protecționismului și procesului de deteriora
re a termenilor de schimb în comer
țul Internațional, extinderea coope
rării Sud-Sud. A fost subliniată, de
asemenea, necesitatea întăririi soli
darității statelor nealiniate, a tutu
ror țărilor în curs de dezvoltare,
arătlndu-se că, acționînd imite,
acestea pot determina o schimbare
în evoluțiile de pe arena Internațio
nală, pentru făurirea unei lumi mai
juste șl mai echitabile.
Președintele Egiptului, Hosni Mu
barak. președinte în exercițiu al Or
ganizației Unității Africane, a enu
merat. între prioritățile mișcării de
nealiniere, lichidarea rămășițelor co
lonialismului și a exploatării lumii
a treia, urmărirea cu atenție a si
tuației din Namibia și. in general,
din sudul Africii, sprijinirea poporu
lui palestinian în eforturile sale, sub
conducerea O.E.P.. pentru a-și rea
liza drepturile legitime. Decalajele
dintre țările dezvoltate și cele în
curs de dezvoltare — a spus el —
se adîncesc tot mai mult, datoria
statelor africane a ajuns la 230 mi
liarde de dolari, ceea ce împiedică
dezvoltarea lor. Vorbitorul a apreciat
că aceste probleme pot fi soluționate
numai pe calea dialogului și s-a pro
nunțat pentru reactivarea dialogului
Nord-Sud.
Reuniunea la nivel înalt a mișcării
de nealiniere de la Belgrad ara loc
într-un moment cînd lumea este con
fruntată cu probleme atît în planul
destinderii, dezarmării și conflictelor
regionale, cit și in sfera economică
— a declarat președintele Statului
Palestina, Yasser Arafat, care a vor
bit in numele grupului țărilor asia
tice. El a arătat că în lume continuă
să existe focare de conflict și a amlntit situația din zona Golfului,
tensiunea din Peninsula Coreeană,
alte focare de tensiune de pe glob,
arătînd că soluționarea acestora întimpină dificultăți.
în legătură cu problema palesti
niană. el a arătat că este de acord
să aibă loc alegeri în teritoriile ocu
pate. sub patronaj internațional, dar
numai după retragerea forțelor israeliene. în context, vorbitorul a amintit inițiativa de pace lansată de
Consiliul Național Palestinian la
reuniunea de la Alger.
Președintele Ecuadorului, Rodrigo
Borja, vorbind în numele grupului
țărilor latino-americane și caraibie-

ne. s-a referit pe larg la problema
datoriei externe, care afectează țări
le în curs de dezvoltare, a cărei po
vară constituie obstacolul principal
în calea dezvoltării țărilor debitoare.
Aceasta — a precizat el — este o
problemă mai mult politică decît fi
nanciară. Subliniind că datoriile fac
parte dintr-un sistem de dominare a
altor popoare, el a insistat asupra
necesității ca țările debitoare și cele
creditoare să-și asume responsabili
tățile care le revin pentru soluțio
narea acestei chestiuni. în context,
vorbitorul a calificat drept irațională
și lipsită de etică actuala cursă a
înarmărilor, cînd în lume se irosesc,
la fiecare patru ore. sume care refrezintă Fondul O.N.U. pentru copii,
n context, a relevat rolul pe care
poate să-1 aibă țările nealiniate în
apărarea păcii, pentru soluționarea
stărilor conflictuale și pentru înfăp
tuirea noii ordini economice inter
naționale.
Vorbind In numele grupului țări
lor europene nealiniate în cadrul
Conferinței la nivel înalt de la Bel
grad. președintele Ciprului. Ghiorghios Vassiliou. a atras atenția că
disputele regionale, rămășițele colo
nialismului. rasismul, starea de sub
dezvoltare continuă să persiste pe
plan internațional. în context, vorbi
torul a arătat că țările nealiniate
trebuie să fie unite și ferm hotărîte
în lupta pentru soluționarea acestor
probleme. De asemenea, este nece
sar să se înfăptuiască o modernizare
a mișcării de nealiniere pentru a o
axa și mai mult pe cerințele pro
blemelor momentului actual.
Luînd cuvîntul în numele mișcări
lor de eliberare națională. Sam Nujoma, președintele Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest
(S.W.A.P.O.), și-a exprimat speranța
că. în prezent, pot fi create condiții
pentru soluționarea stărilor conflic
tuale regionale. Popoarele aflate încă
sub jugul colonial — și-a manifestat
el convingerea — vor reuși in cele
din urmă să-și realizeze dreptul lor
la autodeterminare. Dar lupta pentru
completa eliberare a popoarelor din
lume este încă departe de a se fi
sfirșit — a spus vorbitorul —, denunțînd, în context, persistenta co
lonialismului și a apartheidului.
Sam Nujoma și-a manifestat în
crederea că S.W.A.P.O.. care a luptat
îndelung pentru libertatea poporului
namibian. va ieși învingătoare in alegerile de la 6 noiembrie, din Na
mibia.
Luînd cuvîntul, în numele Comi
tetului Fondului pentru Africa, pre
mierul indian Rajiv Gandhi a ară
tat că această instituție de solidari
tate cu popoarele din sudul conti
nentului african — propusă la pre
cedenta reuniune de la Harare — a
reușit să reunească fonduri, alimen
te, medicamente și asistență tehnică.
Fondul pentru Africa este, probabil,
prima manifestare concretă a efor
tului unit șl al cooperării Sud-Sud
în scopul dezvoltării — a relevat
premierul Indiei. Semnificația lui
constă in aceea că țările in curs de
dezvoltare au demonstrat că pot să
treacă dincolo de vorbe pentru a
dezvolta cooperarea și bizuirea re
ciprocă pe forțele proprii.
Julius Nyerere, președintele Co
misiei Sud, fostul președinte al Tan
zaniei, a declarat că țările nealiniate
trebuie să-și intensifice eforturile
comune dacă vor să-și sporească ro
lul in negocierile politice și econo
mice internaționale. Ele trebuie să
adopte o strategie a solidarității și a
sprijinirii pe propriile forțe pentru
a fi în stare să rezolve de o ma
nieră mai eficientă problemele cu
care sînt confruntate statele în curs
de dezvoltare. Din concluziile acti
vității comisiei pe care o conduc —
a arătat el — rezultă că pe plan in
ternațional se înregistrează o dete
riorare a conjuncturii • economice.
Vorbitorul a făcut repetate apeluri
la solidaritate între țările „lumii a
treia" pentru a depăși dificultățile
cu care se confruntă. ,
Mișcarea de nealiniere joacă un
rol important în relațiile internațio
nale și in evoluția situației mon
diale. a arătat. în cuvîntarea sa,
președintele Zambiel, Kenneth Kaunda. El a cerut mișcării de neali
niere să-și continue lupta pentru a
pune capăt colonialismului și pen
tru a spori libertatea și indepen
dența țărilor membre. Vorbitorul
și-a exprimat speranța că această
mișcare va contribui considerabil la
instaurarea păcii într-o serie de
zone de conflict din lume. Referin-

du-se la datoriile externe ale țări
lor in curs de dezvoltare, care tota
lizează 1 320 miliarde dolari, Ken
neth Kaunda a arătat că acestea
constituie simbolul exploatării Su
dului de către Nord.
Subliniind importanta relansării
dialogului Nord-Sud, regele Iorda
niei, Hussein, a accentuat necesitatea
consolidării rolului O.N.U., care tre
buie să servească drept cadru al co
laborării multilaterale. în context,
suveranul hașemit a pus în relief in
tensificarea cooperării intre țările în
curs de dezvoltare. Vorbitorul s-a re
ferit la situația din Orientul Mijlo
ciu, marcată — a menționat el — de
practicile represive israeliene împo
triva populației palestiniene, de cele
mai grave forme de violentă Ia care
este supus poporul libanez. El a
chemat țările nealiniate să sprijine
Libanul in păstrarea independenței
și suveranității sale.
Trebuie să ne ridicăm Împotriva
neoliberalismului economic — o armă
nouă prin mijlocirea căreia impe
rialismul încearcă să domine lumea,
a spus președintele Perului, Alan
Garcia. Subliniind că lumea trăiește
sub un dictat al capitalului finan
ciar, el a chemat la „dezarmare fi
nanciară", care ar contribui la o so
luționare definitivă a problemei da
toriei și sărăciei în țările în curs
de dezvoltare. Țările latino-ameri
cane, ale căror datorii totalizează
aproximativ 500 miliarde de dolari,
alocă o bună parte din produsul lor
național pentru rambursarea dato
riei, povară devenită insuportabilă.
Președintele peruan a chemat țările
nealiniate să întreprindă acțiuni co
mune, astfel încît Fondul Monetar
Internațional să înceteze trimiterea
scrisorilor sale de intenții statelor
debitoare, prin care cere măsuri de
austeritate.
Atît timp cit există dominația po
litică și economică, hegemonismul, a
declarat Hussain Mohammad Ershad, președintele R. P. Bangladesh,
mișcarea de nealiniere oferă o solu
ție viabilă pentru securitatea și in
tegritatea statelor mici. Țările nea
liniate își pot aduce contribuția și
pot imprima un nou impuls proce
sului de dezarmare și interzicerii
experiențelor nucleare, pot acționa
împotriva transferului cursei înar
mărilor în Cosmos, a subliniat vor
bitorul.
Consecințele decalajului dintre
Nord și Sud au fost relevate de pre
ședintele Argentinei, Carlos Menem,
care a scos în evidență faptul că ță
rile industrializate cer debitorilor
îndeplinirea completă a obligațiilor
lor financiare, limitând, în același
timp, șansele unei redresări econo
mice în țările datornice prin închi
derea piețelor proprii accesului ma
teriilor prime. Potrivit vorbitorului,
criza financiară argentiniană se da
torează în mare parte unui sistem
greșit în comerțul mondial. Pre
ședintele Argentinei a reafirmat apoi
că țara sa nu va renunța niciodată la
dreptul de suveranitate asupra ar
hipelagului Malvinelor (Falkland).
Primul-ministru al Zairului, Kengo

Wa Dondo, a declarat că apart
heidul reprezintă încă princi
palul obstacol in calea instituirii pă
cii și cooperării în sudul continentu
lui african. Premierul zairez a apreciat, pe de altă parte, că princi
pala piedică în calea redresării țări
lor africane o constituie măsurile
proțecționiste aplicate de statele ca
pitaliste dezvoltate, adăugind că
țările nealiniate trebuie să-și extin
dă cooperarea reciprocă pe plan eco
nomic.
*
In cadrul conferinței la nivel înalt
și-au inceput activitatea, totodată,
organismele de lucru ale reuniunii.
Comitetul politic dezbate un număr
de 11 proiecte de documente privind
problemele securității internaționale
și dezarmării, precum și o serie de
conflicte regionale, la care au fost
propuse amendamente de către une
le delegații. în comitetul economic
sînt examinate un document prin
cipal, referitor la situația economiei
mondiale și relațiile economice in
ternaționale, și un număr de nouă
proiecte de rezoluție privind dato
ria externă, situația alimentară, ac
cesul la cuceririle științei și tehni
cii; comerțul Internațional, mediul
înconjurător, situația economică a
Africii etc. Și la aceste documente
se află în dezbatere mai multe amendamente.
Lucrările conferinței la nivel înalt
continuă.

Prin dezarmare-resurse pentru dezvoltare
Este dorința fierbinte a popoare
lor să împiedice ca planeta noas
tră să se transforme într-un pus
tiu pîrjolit, iar unica garanție
reală în acest sens o constituie
oprirea cursei înarmărilor, trecerea
la măsuri imediate și hotărîte de
dezarmare. în condițiile cînd, deși
s-au făcut unii pași pe calea de
zarmării, primejdiile ce confruntă
omenirea nu s-au micșorat, ci,
dimpotrivă, sporesc, ca urmare a
modernizării armelor nucleare și
continuării militarizării Cosmosu
lui, in mod firesc acest adevăr s-a
Impus ca prioritatea cea mai Înal
tă pe agenda Conferinței șefilor de
state și de guverne din țările ne
aliniate.
Și-a găsit in felul acesta, din
nou, confirmare poziția consecven
tă a României, a președintelui
Nlcolae Ceaușescu privind necesi
tatea arzătoare a opririi cursului
spre o catastrofă atomică, a eli
minării cu desăvîrșire a armelor
nucleare și chimice, a altor arme
de distrugere in masă, a reducerii
substanțiale a armamentelor con
venționale, efectivelor și cheltuie
lilor militare. Acest mare dezide
rat este evidențiat din nou în Me
sajul președintelui României adre
sat participanților, care a fost di

fuzat ca document oficial al Con
ferinței la nivel înalt.
Practic, nu a existat Interven
ție în cadrul dezbaterii genera
le de pînă acum, unde au luat
cuvîntul numeroși șefi de sta
te și de guverne, care să nu fi
evidențiat, adeseori referindu-se la
date și cifre din cele mai edificaCorespondență din Belgrad

toare, proporțiile de necrezut pe
care le-au atins arsenalele milita
re, acuitatea cu care dezarmarea
se impune ca principala problemă
la ordinea do zi a vieții politice
mondiale.
Pe bună dreptate, reprezentanții
țărilor nealiniate au pus in con
trast Irosirea unor uriașe resurse
materiale cu existența pe glob a
peste 800 de milioane de ființe
umane care trăiesc la limita sără
ciei absolute, a altor milioane de
persoane care mor de foame. în
acest context, în absolut toate cuvîntările rostite, s-au evidențiat
marile dificultăți economico-financlare cu care se confruntă țările în
curs de dezvoltare, nealiniate, pro

blemele deosebit de grave pe care
le -ridică datoriile externe ale aces
tora, care au atins proporții exor
bitante. „Este periculos, anormal
și amoral — se arată într-o bro
șură
intitulată «Nealinierea în
cifre», difuzată cu prilejul Confe
rinței de Ia Belgrad — să se chel
tuiască pentru înarmări mai multe
fonduri decît pentru dezvoltare,
cînd țările lumii a treia se zbat în
atîtea dificultăți. Șl este la fel de
periculos, de anormal și de amo
ral ca țările sărace să-i finanțeze
pe bogați".
In documentele publicate în pre
gătirea conferinței se arată că nu
mai anul trecut dinspre țările în
curs de dezvoltare spre cele dez
voltate a avut loc o scurgere netă
de capitaluri în valoare de 43 mi
liarde dolari. De aceea, fără ex
cepție, șefii delegațiilor țărilor
nealiniate au pus cu deosebită in
sistență problema intensificării ac
țiunilor tuturor țărilor, ale tuturor
popoarelor pentru înlănțuirea de
zarmării în strînsă legătură cu li
chidarea subdezvoltării, ca unul
din marile deziderate ale lumii
contemporane.

Nlcolae PLOPEANU

Schimb de mesaje la nivel înalt
româno-iiignslav
Din
partea
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, au fost
adresate salutări cordiale șl cela
mai bune urări de sănătate și succes
tovarășului Ianez Drnovșek, pre
ședintele Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia, precum și urări de prospe
ritate popoarelor iugoslave.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu l-au
fost transmise, din partea tova
rășului Ianez Drnovșek și a Prezi
diului R.S.F. Iugoslavia, un salut
călduros și cele mai bune urări de
sănătate, iar poporului român urări

de succese tot mal mari în dezvol
tarea țării sale.
Schimbul de mesaje a avut loc cu
prilejul întîlnirii dintre tovarășul
Riza Sapundjia, membru al Prezi
diului R.S.F. Iugoslavia, și tovarășul
loan Totu, ministrul afacerilor ex
terne, șeful delegației României
care participă la cea de-a IX-a
Conferință la nivel înalt a țărilor
nealiniate. în cadrul întîlnirii a avut
loc un schimb de păreri asupra dez
voltării relațiilor dintre cele două
țări pe baza înțelegerilor convenite
la nivel înalt.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Demers al Libanului la Consiliul de Securitate • Reuniune
a Ligii Arabe • Noi ciocniri in Cisiordania și Gaza
BEIRUT 5 (Agerpres). — Libanul
a cerut Misiunii sale permanente la
O.N.U. să înainteze o plîngere Con
siliului de Securitate în legătură cu
noul act de agresiune al forțelor is
raeliene de ocupație împotriva
orașului Nabatiya, din regiunea su
dică libaneză — informează agenția
MENA. Localitatea a fost supusă,
luni, de către israelieni și milițiile
așa-zisei „Armate a Libanului de
Sud", unor puternice tlruri de arti
lerie. în acest atac 16 persoane au
fost rănite, fiind, de asemenea, pro
vocate însemnate distrugeri mate
riale.

TUNIS 5 (Agerpres). — La Tunis
s-a desfășurat marți o reuniune a
reprezentanților permanenți în capi
tala tunisiană ai țărilor Ligii Arabe.
Lucrările, prezidate de secretarul ge
neral al organizației, Chedll Klibi,
au fost consacrate pregătirii sesiunii
Consiliului Ministerial al Ligii Ara
be,1 programată să se desfășoare
săptămîna viitoare, la Tunis — in
formează agenția T.A.P. Pe agenda

examinată de reprezentanții perma
nenți sînt înscrise probleme privind
ultimele evoluții din Orientul Mij
lociu, cu precădere situația din Li
ban.

REPUBLICA SUD-AFRICANĂ

Ample demonstrații antiapartheid

înaintea „alegerilor generale" de azi
JOHANNESBURG 5 (Agerpres).
— Pe întregul teritoriu al Africii
de Sud s-au desfășurat. în cursul
zilei de marți, puternice manifestații
de protest împotriva apartheidului
și a legislației rasiale. în princi
palele centre urbane — Johanpesburg, Capetown și Durban — mun
citorilor participanți la acțiunile
organizate de sindicate li s-au ală
turat mii de studenți și elevi de
culoare. împotriva manifestanților
au fost trimise ample forțe poliție
nești.
Pe de altă parte, se relatează că
Mișcarea Democratică de Masă,
alianță care grupează numeroase
organizații de luptă împotriva rasis
mului, a declarat 6 septembrie, ziua
„alegerilor generale" de la care este
exclusă populația de culoare, dreot
zi națională de protest pașnic îm
potriva apartheidului, preconizîndu-se ca întreaga țară să se afle în
grevă — menționează agenția China
Nouă.
PRETORIA 5 (Agerpres). — Valul
de represalii dezlănțuit de autorită
țile de la Pretoria, în tentativa de
a limita amploarea manifestațiilor
de protest împotriva sistemului de
apartheid și a legislației rasiale, s-a

WASHINGTON 5 (Agerpres). —
Regele Fahd al Arablei Saudite și-a
amînat din nou vizita pe care urma
să o facă în Statele Unite, la 14 sep
tembrie, a anunțat purtătorul de cuvînt al Casei Albe. S-a precizat că
această amînare este legată de pre
ocuparea regelui Fahd față de situa
ția încordată din Liban.

MOZAMBIC

în diferite localități din Cisiorda
nia și Gaza au continuat marți ma
nifestațiile de protest ale populației
palestiniene și au fost semnalate
ciocniri cu forțele israeliene de ocu
pație, soldate cu rănirea a 21 de per
soane. Agenția Efe precizează că în
localitatea Nablus, cea mai mare din
Cisiordania, se aflau în vigoare, pen
tru a treia zi consecutiv, restricțiile
de circulație.
(Agerpres)

MAPUTO 5 (Agerpres). — Un nou
atac terorist al detașamentelor gru
pării rebele M.N.R., din Mozambic,
asupra localității Malika, din nor
dul țării, a avut ca rezultat moar
tea unui locuitor pașnic, incendie
rea a circa 250 de case, mari daune
aduse populației civile — a infor
mat postul național de radio din
Mozambic, citat de agenția T.A.S.S.

soldat cu arestarea, începind de la
2 august pînă in prezent, a peste
1 600 de persoane și aruncarea în
închisori a altor 225 — s-a anunțat
la Johannesburg. în cursul manifes
tațiilor, mitingurilor și altor acțiuni
de protest, poliția sud-africană a
intervenit cu brutalitate, făcînd uz
de gaze lacrimogene, cartușe de
cauciuc, provocînd numeroase vic
time in rindurile participanților.
Participanta la acțiunile de protest
au cerut autorităților anularea le
gislației care interzice populației
sud-africane majoritare dreptul de
a participa la alegerile parlamen
tare.
GENEVA 5 (Agerpres). — La
Geneva au inceput dezbaterile din
cadrul unui seminar internațional
avînd ca temă „Educația împotriva
apartheidului".
Deschizînd
reuniunea,
Joseph
Garba,
președintele
Comitetului
special al O.N.U. împotriva aparthei
dului. a arătat că menținerea rînduielilor rasiste în Republica SudAfricană constituie un anacronism
in raport cu mersul înainte al isto
riei și s-a pronunțat pentru aplica
rea de sancțiuni economice efective
împotriva regimului de la Pretoria.

Elementele rebele subminează eforturile

de reconciliere națională
S-a menționat că, în pofida efortu
rilor guvernului de la Maputo de
realizare a reconcilierii naționale,
elementele rebele
au săvîrșit, în
luna august, numeroase acte de dis
trugere a bunurilor populației șl a
unor clădiri de interes public, au
terorizat pe locuitorii lipsiți de
apărare.

Noi apeluri la soluționarea conflictului
intern pe calea negocierilor

salvador:

învățămintele istoriei — îndemn la rațiune

SAN SALVADOR 5 (Agerpres). —
Conducerea permanentă a Comisiei
naționale de reconciliere din Salva
dor a chemat guvernul si Frontul
Farabundo Marti pentru Eliberare
Națională să convină asupra înce
tării. pe o durată de două zile, a
operațiunilor militare. în perioada
festivităților prilejuite de marcarea

a 168 de ani de la proclamarea ind

pendentei naționale.
Armistițiul, preconizat pentru 1516 septembrie — a deolarat In cadrul
unei conferințe de presă coordona
torul comisiei —. ar reprezenta un
bun prilej pentru începerea de nego
cieri privind soluționarea conflictu
lui din Salvador.

Obiective prioritare ale noului guvern panamez
CIUDAD DE PANAMA 5 (Ager
pres). — Partidul Revoluționar De
mocratic din Panama — de guvernămînt — a dat publicității un plan
al principalelor obiective care stau
în prezent în fața noului gu
vern instalat la 1 septembrie în
tară. între aceste obiective fi
gurează promovarea
investițiilor
In aceste zile, cînd se împlinesc 50 de ani de la declanșarea celui de-al
doilea război mondial, în diferite orașe vest-europene au loc demonstrații
pentru pace, împotriva recrudescenței forțelor neofasciste. In imagine : as
pect de la o demonstrație desfășurată în Berlinul occidental sub lozinca
„Să ne unim forțele împotriva fascismului 1“

împotriva strategiei „descurajării nucleare"
BONN 5 (Agerpres). — Este ne
cesar să x se renunțe la strategia
„descurajării nucleare" și să se
acționeze pentru găsirea modalități
lor de instaurare a unui climat de
pace, lipsit de războaie — a declarat
Egon Bahr, președintele subcomisiei
pentru controlul armamentelor și
dezarmare din Bundestag, citat de

agenția T.A.S.S. în cuvîntul rostit la
o reuniune desfășurată la Bonn, el
a subliniat că securitatea reciprocă
trebuie să fie principala doctrină a
erei nucleare.
Alți vorbitori au evidențiat impe
rativul de a se face totul pentru
prevenirea repetării ororilor ultimu
lui război mondial.

AGENȚIILE DE PRESA

e scurt
ÎNTÎLNIRE SOVIETO—AMERI
CANA. Potrivit înțelegerilor con

venite, ministrul afacerilor externe
al U.R.S.S., Eduard Șevardnadze,
și James Baker, secretarul de stat
al S.U.A., se vor întîlni, la 22—23
septembrie, în Statele Unite, rela
tează agenția T.A.S.S.
CONVORBIRI. La Berlin s-au
desfășurat convorbiri între Willy
Stoph, președintele Consiliului de
Miniștri al R.D.G., și Willy Claes,
vicepremier al Guvernului Belgiei,
ministru al economiei. S-a subli
niat necesitatea continuării efortu
rilor comune pentru promovarea
cooperării între țările de pe conti
nent în spiritul procesului C.S.C.E.
Totodată, s-a subliniat necesitatea
realizării de progrese în cadrul
convorbirilor de la Viena privind
dezarmarea convențională și mă
suri de încredere pe continentul
european.

REAPARIȚIE. La Santiago de
Chile a reapăruț, legal, organul de
presă al C.C. al P.C. din Chile,
ziarul „El Siglo".

RAPORT. Rezervele de devize

străine, exceptînd aurul, ale țărilor
în curs de dezvoltare din America
Latină au scăzut. în intervalul iu
nie 1988 — iunie 1989, cu 5 mi
liarde de Drepturi Speciale de Tra
gere (D.S.T.). moneda convențio
nală a Fondului Monetar Interna
tional, care a anunțat, într-un ra
port. această stare de lucruri. Un
D.S.T. este estimat azi la circa
1,24 dolari.
NOUA EXPEDIȚIE COSMI-

Aleksandr Viktorenko și Ale-

ksandr feerebrov vor alcătui echipa
jul celei de-a cincea expediții cos
mice la bordul complexului orbital
„Mir". Potrivit agenției T.A.S.S.,
cei doi cosmonauți vor fi lansați
de la Baikonur la 6 septembrie,
într-o declarație făcută de condu
cătorul zborului se arată că în
cursul acestei expediții va începe
o nouă etapă, mai eficientă, de
folosire a tehnicii cosmice în scopuri științifice și economice.
IN
CADRUL
COOPERARE
A.S.E.A.N. Miniștrii economiei și

comerțului din cele șase țări mem
bre ale Asociației națiunilor din
Asia de sud-est (A.S.E.A.N.) —
Brunei, Filipine, Indonezia, Malayezia, Singapore și Thailanda —
se vor reuni la Bangkok, în zilele
de 11 și 12 septembrie. Ei vor exa
mina aspecte actuale ale dezvoltă
rii cooperării în cadrul A.S.E.A.N.,
precum și intre statele membre
ale acestei organizații șl alte țări
din regiune — informează agenția
Kyodo.
CONFERINȚA O.M.S. La Berlin
s-au deschis lucrările conferinței
Organizației Mondiale a Sănătății
consacrate combaterii alcoolismu
lui. Participants vor analiza noi
metode de prevenire și de comba
tere a acestui flagel social.

SATELIT MILITAR. Forțele ae
riene militare ale Statelor Unite
au lansat pe orbită un satelit mtl’tar secret, ut’lizîndo rachetă pur
tătoare „Titan-34 D“.
LA ISTANBUL s-au deschis lu

crări1 e celei de-a V-a sesiuni a
Comitetului
permanent
pentru

în principalele sectoare ale economiei
naționale, sporirea rolului statului în
activitatea economică a țării. Se are
In vedere, de asemenea, intensifica
rea schimburilor comerciale și a
cooperării economice externe, diver
sificarea piețelor pentru comerțul
exterior panamez și a produselor na
ționale destinate exportului.

Datoria externă —o povară tot mai grea
pentru țările Americii Lathe
SAN JOSE 5 (Agerpres). — în dis
cursul pronunțat în deschiderea lu
crărilor reuniunii experților latinoamericani si caraibieni în problemele
dezvoltării, directorul pentru Ame
rica Latină și Zona Caraibiană al
Programului Națiunilor Unite pen
tru Dezvoltare (PNUD). Ramirez
Ocampo, a arătat că datoria externă
a influențat negativ asupra principa
lilor indicatori economici ai regiunii,
relatează agenția Prensa Latina. El a
precizat că America Latină a pierdut
pur și simplu un deceniu de progres,
cu consecințele social-economice co
respunzătoare. Ramirez Ocampo a
menționat că produsul intern brut al
regiunii este estimat la aceeași va
loare ca si cu zece ani în urmă și el

cooperare economică și comercială
al Organizației Conferinței Isla
mice (O.C.I.). Participanții vor
dezbate aspecte ale cooperării în
tre țările membre. Paralel, la Is
tanbul a Început șl prima consfă
tuire a miniștrilor energeticii din
țările membre ale O.C.I. La lucră
rile celor două conferințe parti
cipă reprezentanții a 46 de țări
membre ale O.C.I.
CONTACTE

IN

PROBLEMA

CONFLICTULUI DIN GOLF. Se
cretarul general al O.N.U., Javier
Perez de Cuellar, s-a întâlnit, la
Belgrad, cu ministrul afacerilor ex
terne al Iranului, Aii Akbar Velayati, în încercarea de a da un nou
impuls negocierilor de pace iraniano-irakiene. Purtătorul de cuvînt al secretarului general al
O.N.U. a precizat că discuțiile s-au
referit la aplicarea Rezoluției 598
a Consiliului de Securitate asupra
încetării conflictului dintre Iran și
Irak.

politice
din Namibia vor putea începe în
registrarea lor pentru participarea
la alegerile din noiembrie la 12
septembrie — s-a anunțat la
Windhoek.
ALEGERI. Formațiunile

DISCRIMINARE

RASIALĂ, Un

sondaj de opinie publicat de „U.S.A.
Today" relevă că 60 la sută din
populația de culoare din Statele
Unite este discriminată în viata de
toate zilele, pe motive rasiale. Po
trivit sondajului, 59 la sută din cel
Interogat! consideră că nu așteaptă
nici o îmbunătățire în domeniul
asigurării drepturilor cetățenești
din partea actualei administrații.
Toate acestea atestă că societatea
americană este afectată de segre
gația rasială — a declarat, comentind rezultatele sondajului, Chris
topher Adley. profesor de drept la
Universitatea Harvard.
INUNDAȚII. Din pricina ploilor
torențiale intermitente și a unui

nu va cunoaște o ameliorare d;
nu se găsesc soluții viabile pentru
rezolvarea problemei datoriei ex
terne.
SAN JOSE 5 (Agerpres). — Auto
ritățile guvernamentale costaricane
au anunțat organizarea, în perioada
27—29 octombrie, la San Jose, a unei
Conferințe regionale la nivel înalt
consacrate unor probleme privind
dezvoltarea social-economică, proce
sele naționale de transformări demo
cratice, datoria externă, mediul am
biant și dezarmarea în America La
tină. Au fost trimise invitații tuturor
țărilor membre ale Organizației Sta
telor Americane (O.S.A.), precum și
Canadei, Spaniei și Portugaliei.

ciclon care s-a abătut asupra zo
nei sudice a Extremului Orient so
vietic, în orașul Vladivostok au
fost inundate șosele și locuințe,
s-a oprit funcționarea termocen
tralelor. Potrivit primelor eva
luări, pagubele materiale se ridică
la 50 milioane de ruble — infor
mează agenția T.A.S.S.
ȘOMAJUL PE TERMEN LUNG

va continua să afecteze R.F. Ger
mania și în următoarea perioadă,
se relevă într-un comentariu al
ziarului sindicatului vest-german
al metalurgiștilor „Der Gewerkschafter", citat de agenția A.D.N.
La cele 2,2 milioane de persoane
fără un loc de muncă înregistrate
în 1988, trebuie adăugate 1,4 mi
lioane de vest-germani care nu
s-au mai înregistrat la oficiile de
șomaj, în principal deoarece nu
mai speră să găsească o slujbă,
arată publicația sindicală vestgermană.
MANEVRE MILITARE. Membri
al parlamentului și principalele or
ganizații sindicale din Uruguay au
condamnat manevrele maritime mi
litare „UNITAS", inițiate de Minis
terul Apărării al S.U.A. Deputății
din partea Frontului Unit al for
țelor de stingă au calificat aceste
manevre drept un atentat Ia su
veranitatea națională, Reprezentanțll
sindicatului muncitorllor
portuari au avertizat că nu vor
servi navele militare străine în
eventualitatea intrării acestora în
porturile uruguayene. La manevre
le „UNITAS" si-au anuntat parti
ciparea — alături de S.U.A. —
Argentina, Brazilia, Uruguay și
Chile.
VULCANUL
NEVADO
DEL
RUIZ, care și-a reluat activitatea

săptămîna trecută, a provocat Im
portante pagube agricu'turil co
lumbiene, evaluate la 2,8 milioane
dolari.
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