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Oamenii muncii din agricultură raportează
încheierea recoltării unor culturi
și obținerea de producții mari la hectar
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_ Țara întreagă intimpină cel de-al XlV-lea Congres al partidului
adăugind mărețelor ctitorii ale Epocii Nicolae Ceaușescu, prin realizările 4

In spiritul orientărilor suWiniate de tmrarăsii Nicolae Ceausesni

ÎN I1EZRATEREA PARTIDULUI A iNTRE&JWI POPOR 1

la ședința Comitetului Politic Executiv al Cl al P.C.R.

pe Înalta traiectorie
A PROGRESULUI,
A CONTINUEI MODERNIZĂRI

IN INTiMPINAREA CONGRESULUI PARTIDULUI
TRATE SARCINILE ECONOMICE REALIZATE EXEMPLAR!

CONGRESUL
alXIV~lea
AL P.C.R.

Răspundere fermă pentru
utilizarea integrală, eficientă
a capacităților industriale
In contextul analizării unor importante aspecte ale
realizării în cele mai bune condiții a sarcinilor de plan
pe acest an, la ședința Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R. a fost examinat și modul în care s-a
asigurat utilizarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor
din industrie, construcții și transporturi și s-a îndeplinit
planul de reparații capitale, revizii generale și moder
nizări ale fondurilor fixe în primul semestru al anului
1989. in legătură cu această problemă, două cerințe
au fost subliniate în mod deosebit. In primul rind,
necesitatea de a se manifesta preocupare și răspun
dere sporită pentru aplicarea măsurilor din programele
de modernizare a producției, pe baza celor mai noi
cuceriri ale științei și tehnicii, măsuri care, alături de
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Comitetele județene Argeș și Neamț
ale P.C.R. raportează asigurarea
autonomiei energetice a unor comune

alte efecte pozitive pe planul sporirii eficienței econo
mice, trebuie să determine și folosirea la întreaga
capacitate a mașinilor, utilajelor și instalațiilor. In al
doilea rînd, faptul că trebuie să se acorde o atenție
deosebită efectuării la timp și de bună calitate a re
parațiilor capitale și a reviziilor generale, asigurîndu-se funcționarea corespunzătoare a tuturor capaci
tăților, in vederea realizării întregii producții plani
ficate.
Prin prisma acestor cerințe și exigențe, cum se acțio
nează concret în întreprinderi ? Este tema investiga
țiilor efectuate în două unități industriale de cores
pondenții „Scînteii".

In prim-planul preocupărilor
modernizarea fabricației
Angajat cu toate forțele în ampla
întrecere socialistă ce se desfășoară
pentru îndeplinirea sarcinilor de
plan pe 1989. pină la Congresul al
XlV-lea al partidului, puternicul de
tașament muncitoresc de la Între
prinderea. de Utilaj Tehnologic Bu
zău. în frunte cu comuniștii. înregis
trează noi și importante realizări,
acumulînd în același timp o valoroa
să experiență în utilizarea si moder
nizarea capacităților de producție.
Din discuțiile purtate pe această
temă cu muncitori și specialiști, cu
factori de conducere din întreprin
dere s-a desprins că în principal prin
buna organizare a producției și în
cărcarea optimă a capacităților, prin
exploatarea rațională a mașinilor și
utilajelor se explică bunele rezultate
obținute în opt luni care au trecut
din acest an. Astfel, planul la ex
port a fost depășit cu 6,4 milioane
lei. la producția-marfă industrială cu
2.2 milioane lei. la productivitatea
muncii cu 640 lei pe persoană ; după
cum succese de prestigiu pot fi con
semnate și pe planul reducerii chel-
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tuielilor de producție, al înregistrării
unor substanțiale economii de me
tal, energie electrică și combustibil.
Ceea ce ni se pare foarte impor
tant de remarcat este spiritul crea
tor al colectivului care, cu forte pro
prii și cu capacitățile de fabricație
de care dispune, întemeindu-și ac
țiunile pe măsurile de modernizare,
a ajuns la un înalț grad de înnoire
a producției : 85 la sută, circa o trei
me din produsele realizate fiind des
tinate exportului. Performanta în
sine face cinste acestui harnic și am
bițios colectiv, care, în urmă cu cîțiva ani. datorită unei defectuoase or
ganizări și conduceri a activității,
intrase în „conul de umbră" al mul
țumirii cu rezultate „pe linia de plu
tire". Este meritul comuniștilor de
aici, al noii conduceri a întreprinde
rii de a fi revigorat total activitatea
productivă, de a fi instituit un cli
mat de muncă responsabilă, creatoa
re Ia toate locurile de muncă, de a
fi stimulat puternic ambiția profe
sională și atașamentul întregului co-

într-o telegramă adresată tova
rășului NICOLAE CEAUȘEȘCU,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România. Comite
tul Județean Argeș al P.C.R. rapor
tează că. în această perioadă, in
care întregul popor se pregătește
să intimpine cu fapte deosebite de
muncă cel de-al XlV-lea Congres
al partidului, prin valorificarea su
perioară a surselor neconvenționaie
și refolosibile de energie, s-a reu
șit, pină in prezent, să fie puse in
funcțiune 4 microhidrocentrale ra
cordate la sistemul național, care
produc o cantitate de energie de
4 860 MWh. asigurindu-se autono
mia energetică a 5 comune : Tigveni-Cepari, Șuici-Șălătrucu. Aref„
Suseni și Cetățeni-.în telegramă se arată, totodată,
că au fost date in folosință insta
lații de biogaz la toate stațiile de
epurare cu un aport energetic de
7 224 tone cc/an. 6 instalații mari
de biogaz In complexele zootehnice
cu un aport de 1 200 tone cc/an. 73
instalații mici de biogaz in gospo
dăriile populației și obiective social-culturale în localitățile rurale,
în echivalent de 80 tone cc/an. 38
instalații solare pentru prepararea
apei calde de consum pentru lo
cuințe. obiective turistice si unități
agricole însumînd 350 tone cc/an și
7 instalații pentru folosirea ener
giei vintului.
De asemenea, au fost puse in va
loare resursele energetice refolosibi
le de pe marile platforme industriale,
care. împreună cu celelalte instala
ții de surse noi de energie, reali
zează pe total județ o economie de
combustibil de 105 488 tone cc/an.
Vă rugăm să ne permiteți să fo
losim și acest prilej — se subli
niază in telegramă — pentru a ne
exprima satisfacția și adeziunea
deplină a comuniștilor, a tuturor
oamenilor muncii din județul Ar
geș la hotărîrea Plenarei C.C. al
P.C.R. privind realegerea dumnea
voastră în inalta funcție de secre
tar general al Partidului Comunist
Român, garanție a înfăptuirii cu

lectiv față de obiectivele șl sarcinile
întreprinderii.
„Pină în anul 1987 ne-am confrun
tat cu serioase greutăți în ce pri
vește aprovizionarea ritmică cu ma
terii prime și materiale, ceea ce, im
plicit, a împiedicat folosirea la pa
rametri optimi a capacităților de
producție — ne-a spus inginerul
Alexandru Preda, directorul între
prinderii. Atunci, în consiliul oame
nilor muncii și In comitetul de partid
am hotărît ca, în afara specialiștilor
de la compartimentul de resort al
întreprinderii, fiecare cadru de con
ducere să se deplaseze cel puțin de
două orj pe lună la principalii furni
zori pentru a asigura disciplinarea
livrărilor. Pentru a avea forța mo- .
rală să le pretindem acestora res
pectarea riguroasă a contractelor,
ne-am organizat. astfel Incit nici noi
să nu înregistrăm față de aceștia
restanțe în furnizarea instalațiilor și
utilajelor pentru obiectivele proprii
de investiții. De asemenea, pentru
cunoașterea cit mai exactă a situației
aprovizionării, a stocurilor și a
mersului producției utilizăm cu fo
los tehnica de calcul, informatica.
Stabilim sarcini și responsabilități
precise membrilor comisiei de orga
nizare și modernizare a producției,
specialiștilor din laboratoarele de cer
cetare și proiectare, pentru rezol
varea unor probleme de fond ale
fabricației. Și nu abordăm activita
tea economică numai la modul gene(Continuare în pag. a Il-a)

succes a programelor grandioase de
înflorire multilaterală a tării, de
afirmare liberă și demnă a Româ
niei intre toate statele lumii.
Printr-o telegramă adresată to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, Co
mitetul Județean Neamț al P.C.R.
raportează că, acționînd cu răs
pundere comunistă și dăruire
patriotică, s-au pus in funcțiune, cu patru luni mai devreme. 6 microhidrocentrale. care
asigură autonomia energetică a co
munelor Bicazu Ardelean, BicazChei. Dămuc. Pingărați si Tașca și
livrarea în sistemul energetic na
tional a unui plus de energie de
peste 3 700 MWh anual.
Acordind o atenție deosebită
transpunerii in viată a sarcinii pri
vind dezvoltarea bazei energetice
prin valorificarea superioară a
surselor neconvenționaie și refolo
sibile de energie, menite să asigure
in următorii ani alimentarea au
tonomă energetică a celorlalte lo
calități rurale, a unităților zooteh
nice si a altor sectoare din agri
cultură. în prezent funcționează 79
instalații solare. 51 instalații de
biogaz. 49 instalații pentru folosi
rea energiei vintului. 8 micro
hidrocentrale, toate avînd un aport
energetic de 614 tone combustibil
convențional anual, precum si 9 840
MWh anual, aceste obiective asigurînd sursele de energie necesare
unităților socialiste si gospodăriilor
populației din mediul rural.
Exprimăm si cu acest prilej, se
spune in telegramă, hotărirea fer
mă si unanimă a comuniștilor, a
tuturor oamenilor muncii din jude
țul Neamț de a acționa cu pasiune
si abnegație revoluționară pentru
îndeplinirea integrală a planului pe
1989 pină la Congresul al XlV-lea
al partidului, asigurînd. totodată,
pregătirea temeinică a producției
pe anul 1990 și fundamentarea
programelor de dezvoltare economico-socială pentru perioada 1991—
1995.
VW

O opțiune fundamentală pentru prezentul și viitorul națiunii

FONDUL DE ACUMULARE - la nivelul
cerințelor dezvoltării economico-sociale
iața demonstrează, cu puterea
de netăgăduit a faptelor, că
una dintre problemele cardina
le ale procesului de construire a
noii orînduiri este stabilirea unui
raport just privind repartizarea ve
nitului național pentru acumulare și
consum. Experiența social-istorîcă
dovedește că, și din acest punct de
vedere. Congresul al IX-lea al parti-
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Aspect de muncâ de la Flotația Centrala Baia Mare

In chiar inima Bărăganu
lui, intr-un sat care se nu
mește, poetic, Dor Mărunt,
există și prosperă una din
tre cele mai puternice uni
tăți agricole cooperatiste,
cu vechi state de serviciu
pe lista fruntașilor și, din
această cauză, cu o evoluție
care a modificat fundamen
tal datele economice și so
ciale ale comunei și -ale
locuitorilor ei. cadrul de
viață și de civilizație, mo
dul de a trăi, orizontul de
cunoaștere și de cuprinde
re și, în mare parte, obice
iurile sătenilor. Schimbarea,
judecată prin comparații
cu un trecut recent (căci ce
înseamnă, la scara istoriei,
două-trei decenii ?), este de
adincime. radicală. Despre
acest fapt va fi vorba, în
esență, in cele ce urmează.
Președinte al cooperativei
este, de mult, un țăran,
unul dintre cei mai repre
zentativi pentru, ca să-i
spunem așa, locuitorul tra
dițional al acestei așezări
de țărani ai Bărăganului.
Se numește Constantin

Popa, este Erou al Muncii
Socialiste (ca și cooperati
va pe care o conduce) și
are o biografie simplă, de
rivată din însăși evoluția
satului.

recoltare începe, e necăjit
că două pene de cauciuc
succesive l-au cam ținut în
loc, n-a putut să cuprindă
cit ar fi vrut... E mult de
cuprins, cooperativa e mare

duluî reprezintă un moment crucial
în devenirea națiunii noastre socia
liste — calea aleasă atunci, ritmuri
le înalte de dezvoltare, posibile doar
pe baza alocării a circa o treime din
venitul național pentru acumulare,
constituindu-se, prin roadele lor,
într-o strălucită demonstrație a te
meiniciei, politicii economice a parti
dului nostru comunist, a spiritului

întreaga suprafață arabilă
irigată...
— Știți cu ce am pornit,
în 1949, de 23 August, la
inaugurare 7 Cu 520 de hec
tare, cu două vaci și o

Cînd puterea pămîntului
este pusă în valoare
de puterea colectivului
Zi de duminică ; dar pre
ședintele n-are nici azi
astimpăr, s-a trezit, ca de
obicei, cu noaptea in cap șl
a pornit mai intîi „prin
zootehnie", apoi pe cîmp să
vadă sfecla de zahăr a cărei

și înstărită, are o avere ob
ștească în valoare de 179
de milioane lei, cu moderne
ferme de animale, cu multe
construcții, cu ateliere și
sectoare de mică industrie,
cu grădină de legume, cu

scroafă, cu citeva atelaje.
Nici nu-ți vine a crede...
Zilele trecute m-am uitat
pe niște hîrtii mai vechi...
Și mi-am zis : ce simplu
era pe atunci ! Nu era ave
re, nu erau nici griji... Dar

ml-am adus aminte că griji
erau. Multe. Că era la în
ceputul începutului șt nu
știau țăranii noștri cum o
să fie, ce o să iasă... Era
lucru nou pentru el, nou
și împotriva obișnuinței,
greu să înțelegi, greu să te
organizezi, greu să te îm
paci cu gîndul, greu să te
descurci... Cel mai greu lu
cru a fost înțelegerea avu
tului obștesc... Mulți dintre
ai noștri și foarte multă
vreme n-au reușit să pri
ceapă că averea C.A.P.-ului
era și a lor...... Cum să fie
al meu dacă nu-i în ograda
mea 7" S-a r.upt căruța in
cîmp ? Las-o acolo,
' e a
C.A.P.-ului... în 1969 ne-a
prins o ploaie mare și ne-a
inundat vreo 200 de hec
tare cu porumb taman la
vremea culesului. Porumb
bun, frumos. Și nu prea
veneau să-1 recoltăm... Că
trebuia să intrăm în ană.
Unii ziceau : „Ce să ne
căznim, lasă-1 acolo pină la
primăvară...". Erau, totuși,
(Continuare în pag. a FV-a)
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său creator. „Dacă am fi neglijat
acumularea și fondul de dezvoltare
— a subliniat tovarășul
Nicolae Ceaușescu in cuvîntarea ros
tită cu prilejul Adunării solemne
consacrate celei de-a 45-a aniversări
a revoluției din August — România
ar fi rămas in continuare o (ară slab
dezvoltată, și acum, in loc să vor
bim de marile realizări, am discuta
cum să depășim greutățile. Subli
niez aceasta pentru că una din le
gile generale, obiective ale dezvoltă
rii oricărei societăți omenești este
acumularea, fondul de dezvoltare.
Fără aceasta nu se poate asigura
progresul nici unei națiuni !“
Relevind acest aspect, se cuvine
să reamintim teza secretarului gene-,
ral al partidului nostru cu privire la
deosebirea esențială dintre nivelul
înalt al acumulării pe care l-au rea
lizat țările capitaliste dezvoltate și
nivelul înalt al acumulării pe care
trebuie să-l realizeze astăzi țările
care au pășit pe calea dezvoltării
econom ico-socîale independente. In
condițiile actuale, pentru țările slab
dezvoltate și in curs de, dezvoltare,
datele problemei sint cu totul altele
decit cele din perioada cind s-au
industrializat țările capitaliste, im
perialiste. Acestea au jefuit și ex
ploatat secole de-a rindul popoarele
din colonii și semicolonii — acumu
larea inaltă pe care au infăptuit-o
rea!lzindu-se intr-o măsură însem
nată pe seama profiturilor Însușite
din teritoriile dependente. însuși po
porul român a plătit un greu tribut,
care a servit ca. sursă de îmbogățire
și acumulare pentru exploatatorii de
peste hotare. Așa cum se arată in
Tezele pentru Congresul al XlV-lea
al Partidului Comunist Român, după

(Continuare in pag. a V-a)
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A deosebite ale muncii întregului popor, strălucire tot mai intensă. Țara a
A întreagă iși gîndește, în același timp, viitorul, dezbătînd documentele a
mare forum al comuniștilor, în așa fel incit România, după
A apropiatului
cum se prevede în PROIECTUL PROGRAMULUI-DiRECTIVA Șl ÎN TE- a
A ZELE PENTRU CONGRESUL AL XIV-LEA, se va înscrie in deceniul ur a
în rîndul țărilor dezvoltate din punct de vedere economic, pe
A mător
relațiilor de producție și al soluționării problemelor sociale țara a
A planul
noastră fiind deja inaintea țărilor capitaliste dezvoltate.
a
CTITORIILE EPOCII NiCOLAE CEAUȘESCU
------ ?------- SE
“ AFLA
----- LA’ “TEMELIA
-----A VIITORULUI
AL PATRIEI, temelie trainică făurită prin aplicarea a
A neabătută a LUMINOS
politicii partidului de amplasare judicioasă, echilibrată a a
A forțelor de producție pe întreg teritoriul României, chemind la viață, la \
multilaterală toate zonele altădată rămase în urmă. Ne vorbesc
A cuînflorire
mîndrie despre aceste împliniri muncitori, țărani, intelectuali, expri- a
A mînd hotărirea lor ca prin dăruire revoluționară, prin muncă de calitate a
aplicînd complexele programe de perfecționare și moderniza
A superioară,
re in toate compartimentele societății, tot ce s-a cucerit să capete puteri a
L) înmiite,
ei înșiși construlndu-se și reconstruindu-se ca personalități uma a
capabile să dea viață luminoaselor perspective de dezvoltare a țării
A nepotrivit
prevederilor documentelor celui de-al XlV-lea Congres, lată a
A gîndurile lor, hotărirea lor, cuvîntul lor.
a
A
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A Imagine din noul și marele port Constanța-Sud - Agigea, infățișind termi A
nalul feribotului aflat in construcție
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Oamenii ogoarelor la ora marilor îndatoriri

PENTRU RECOLTA ACESTUI AN,
PENTRU RECOLTA VIITOARE
Furaje multe și de hună calitate
pentru sporirea producției zootehnice

bacău:

Creșterea efectivelor și a produc
țiilor animaliere constituie o preo
cupare permanentă în .activitatea or
ganelor și organizațiilor de partid, a
organelor agricole, conducerilor uni
tăților și specialiștilor din acest sec
tor de bază al agriculturii județului
Bacău. Si în acest an, in unitățile
agricole cooperatiste și de stat, unde
specialiștii și cadrele din zootehnie
s-au implicat cu toată răspunderea
în înfăptuirea programelor stabilite,
realizările sint pe măsură. Astfel, au
sporit efectivele de animale, au
crescut producțiile și livrările la fon
dul de stat și. o dată cu acestea, și
veniturile unităților și ale lucrători
lor din acest sector. Rezultate deo
sebite s-au înregistrat în unitățile
din consiliile agroindustriale Iiăcăciuni. Traian. Filipești, Ștefan cel
Mare, Ardeoani.
O bună experiență în ceea ce pri
vește sporirea producției zootehnice
oferă întreprinderea Agricolă de
Stat Bacău. „Unitatea noastră crește
aproape 12 000 de taurine și 8 000 ovine — ne spune ing. Mihai Banu,
directorul întreprinderii. Furajate și
îngrijite corespunzător, animalele
dau în prezent producții mult
mai mari decît în anii trecuți".
Din cele discutate cu directorul și
cu specialiștii unității a rezultat mo
dul in care s-a acționat în vederea
creșterii producției de lapte. Pentru
perioada de stabulatie au fost depo
zitate pînă acum 5 800 tone de fin
de bună calitate, cu aproape 1000
tone mai mult decît în aceeași pe
rioadă a anului trecut. în prezent se
execută coasa a IV-a pe cele 700
hectare de lucernă si prima coasă
Ia culturile duble, fapt ce va asigura
încă 1 700 tone de fin bogat în sub
stanțe nutritive. La acestea se adau
gă cele peste 5 000 tone de furaje
grosiere și 22 000 tone furaje sucu
lente.
Rezultate bune în asigurarea fura
jelor necesare pe timp de iarnă au
Înregistrat pînă acum și întreprinde
rile agricole de stat Traian, Sascut,
ca si cooperativele agricole Negri,
Săucești. Nicolae Bălcescu. Tirgu
Trotuș. Unitățile agricole din Consi
liul Agroindustrial Răcăciuni. bună
oară. și-au asigurat pină acum în
treaga cantitate de 5 400 tone fin ne
cesară pentru perioada de stabulatie.
Trebuie arătat însă că unele uni
tăți agricole crescătoare de animale,
îndeosebi cele din consiliile agroin
dustriale Parincea. Izvoru Berheciului și Podu Turcului, au depozitat
cantități mai mici decît s-a prevăzut

în plan, fapt ce obligă la măsuri în
vederea completării necesarului de
furaje. La nivelul județului nu s-a
asigurat pînă la această dată decit
70 la sută din finul necesar. „Deși
au fost depozitate pînă acum canti
tăți mai mari de furaje decit în pe
rioada corespunzătoare a anului tre
cut — ne spunea ing. Mircea Barticel. director cu probleme de zooteh
nie la direcția agricolă județeană —
nu pierdem nici o clipă din vedere
necesitatea ca fiecare fermă să dis
pună. la intrarea în iarnă, de canti
tăți de furaje îndestulătoare".

De la început se impune precizarea
că mai bine de jumătate din tere
nurile acestui consiliu sînt situate în
zona colinară și că prin suprafața
arabilă pe care o deține, de peste
20 000 hectare, el este cel mai mare
consiliu din județ. Din punct de ve
dere al fertilității naturale însă,
chiar și terenurile aflate in zona de
șes au o fertilitate naturală mai scă
zută, 65 la sută din suprafața arabilă
constituind-o, de fapt, terenurile cu
un anumit grad de aciditate. Ar mai
fi de adăugat că în acest consiliu
unic se localizează și cea mai mare
încărcătură de animale din județ,
raportată la unitatea de suprafață.
Deosebirile în ce privește condițiile
naturale, dar mai ales modul diferit
în care este gospodărită aici avuția
obștească au condus la o dezvoltare
inegală a celor șase cooperative agri
cole. jumătate din acestea încheindu-și și anul trecut activitatea cu
pierderi. Se cuvine însă menționat
faptul că valoarea pierderilor din
anul trecut este mult mai mică decît
cea înregistrată cu numai doi ani in
urmă, cînd, de fapt, în întreg con
siliul doar o singură cooperativă agricolă, respectiv cea din Călacea,
desfășura o activitate rentabilă. Tre
buie arătat totuși că două din cele
trei cooperative agricole ce au înre
gistrat anul trecut un bilanț negativ
(cele din Cociuba și Holod) puteau
ieși din această situație financiară
precară dacă conducerile unităților,
respectiv specialiștii din cadrul
consiliului agroindustrial, acționau
cu mai multă fermitate pentru
materializarea, punct cu punct, a mă
surilor stahilite prin programele de
redresare a activității lor economice.
Iar cînd facem această afirmație avem în vedere mai ales îmbunătăți
rile de fond aduse aici în ultimii ani
in ce privește structura culturilor și
repartizarea lor în teritoriu, extin
derea tehnologiilor și metodelor îna
intate de lucru, dezvoltarea unor ac
tivități de tip industrial, mai ales
în ideea creșterii gradului de ocu
pare a forței de muncă. Drept crite
riu de referință puteau fi în acest
sens rezultatele obținute de Coopera

Gheorghe BALTĂ

corespondentul „Scînteii"

BRĂILA; Pregătiri intense pentru recolta
anului viitor
în județul Brăila se fac pregătiri
temeinice pentru producția anului
viitor, experiența unităților agricole
fruntașe, care au obținut recolte-record la nivelul cerințelor noii re
voluții agrare, fiind larg generali
zată. în această toamnă urmează să
se însămînțeze 119 940 hectare, din
care 68 700 hectare cu grîu, 30 260
hectare cu orz, 2 500 hectare cu orzoaică, 12 970 hectare cu furaje, 3 500
hectare cu rapiță pentru ulei, 850
hectare cu legume și alte culturi.
„Arăturile de vară trebuie să se
execute pe o suprafață de 47 524
hectare, din care s-a arat cea
mai mare parte după premer
gătoare timpurii — ne-a precizat
Ion Câineanu, inginer principal la
sectorul vegetal din cadrul direcției
agri.cole județene. Pregătirile ne
cesare au fost efectuate cu minuțio
zitate, vom respecta termenele sta
bilite de comitetul județean de
partid, urmînd ca însămînțările să
fie efectuate în conformitate cu teh
nologiile în vigoare",
' în condițiile lipsei îndelungate de
precipitații, ale temperaturilor ridi
cate din ultima vreme, pe ogoarele
brăilene arăturile de sezon se fac cu
deosebită atenție, fiind concentrate
toate tractoarele disponibile — 1 714
la nivelul județului —, iar plugurile
sînt prevăzute cu scormonitoare. Ne
oprim la Cooperativa Agricolă de
Producție Viziru. Pe cele circa 300
hectare se ara cu o formație de 3
tractoare mari A-l 800 și una de
10 tractoare U-650. în urma ară
turilor se discuia cu 3 tractoare
spre a prinde momentul optim fă-

Constituite cu 10 ani în urmă pe baza hotăririi Co
mitetului Central al partidului, consiliile unice agro
industriale reprezintă un cadru superior de organizare
a agriculturii. Reunirea în cadrul aceleiași unități or
ganizatorice și de conducere a tuturor factorilor im
plicați în realizarea producției agricole de pe raza unui
anumit teritoriu are menirea de a utiliza mai bine
baza tehnico-materială, de a permite concentrarea și
zonarea optimă a culturilor și efectivelor de animale,
în condițiile generalizării tehnologiilor moderne, de
mare randament. O direcție prioritară de acțiune, de
manifestare a superiorității acestei forme organizato
rice trebuie să cuprindă activitatea economico-financiară, spre a se asigura, incepind incă de la fundamen
tarea planurilor, o eficiență maximă fiecărui produs.
Ce învățăminte pot fi desprinse după mai bine de 10
ani de confruntare a consiliilor unice agroindus
triale cu realitățile, cu practica ? Ce ar trebui fă

Un rezultat direct
al organizării
științifice a producției

Așa cum se știe. în județ continuă
acțiunea de recoltare și depozitare a
furajelor. Trebuie încheiată coasa a
IV-a la lucernă. această lucrare ur
mînd să fie realizată pe mai mult
de 8 500 hectare, de pe care se pot
aduna cantități mari de furaje de
bună calitate. Baza furajeră trebuie
întregită in acest an cu rădăcinoase
de pe cele 1 550 hectare, cu culturile
duble de siloz de pe 4 500 hectare,
otava de pe fî'nețele naturale etc. La
indicația comitetului județean de
partid, peste tot au fost luate mă
suri ca însilozările să se desfășoare
în mod exemplar, să se lucreze în
flux continuu, astfel incit — așa cum
recomandă specialiștii — umplerea
unei celule de siloz să se încheie în
4—5 zile.

rîmițării bolovanilor în urma ara
tului, în așa fel ca o dată cu ter
minarea întregii suprafețe, de 650
hectare, patul germinativ să fie
bine pregătit pentru semănat. Ac
tivitate intensă intilnim și la Coo
perativa Agricolă de Producție La
nurile. Reținem ceea ce ne spunea
președintele cooperativei, Cristea
Cazan, și anume că pînă astă-seâră
va fi arată întreaga suprafață
planificată. Trecem și prin so
lele unde se ară. care aparțin Coo
perativei Agricole de Producție
„Grivița Roșie“-însurăței. Arăturile
sint de bună calitate, executate la
adîncimea care asigură încorporarea
completă a resturilor vegetale. Inginerul-șef al Consiliului Agroindus
trial însurăței. Constantin Petrea,
ne pune in temă : „Vom încheia aratul la termenele stabilite, ca și lu
crările de fertilizare pe cele 1140
hectare programate".
în județul Brăila, numeroasă uni
tăți din consiliile agroindustriale
FăUrei, Măxineni, Bărăganul, Ianca.
„1 'Mai", însurăței, Insula Mare a
Brăilei au înregistrat ritmuri de lu
cru superioare. Le urmează exem
plul îndeaproape și unitățile agri
cole din consiliile agroindustriale
Stăncuța, Dudești, Traian, Romanu,
Cireșu, Șutești ș.a., unde, de la o
zi la alta, se creează front larg de
lucru tractoarelor pentru efectuarea
arăturilor de yară, pentru fertiliza
rea terenului cu îngrășăminte or
ganice.

Candiano PRICEPUTU
corespondentul „Scînteii"

cut pentru ca aceste organisme să devină, așa cum
a indicat secretarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, așa cum de fapt cer interesele dez
voltării agriculturii noastre socialiste, puternice centre
de conducere a întregii activități agricole, precum și de
dezvoltare economico-socială a localităților din teri
toriul respectiv, de soluționare a celor mai impor
tante probleme ce condiționează progresul fiecărei
unități agricole, al fiecărei comune ? Care sînt direc
țiile in care trebuie acționat pentru ca aceste orga
nisme să-și aducă o contribuție mult sporită la reali
zarea sarcinilor mari stabilite agriculturii prin pro
iectul Programului-Directivă și Tezele pentru Con
gresul al XIV-lea al partidului ? Iată întrebări
la care vom încerca să dăm un prim răspuns avîndu-i
ca interlocițtori pe specialiștii și conducătorii de uni
tăți din cadrul Consiliului Unic Agroindustrial Ținea,
județul Bihor.

tiva Agricolă din Călacea, care, atît
din punct de vedere al profilului de
producție, cît' mai ales al randamen
telor și eficienței activității, se si
tuează pe unul din locurile de frunte
ale agriculturii județului.

tei optime de producție. Și aceasta
întrucît, în condițiile în care fiecare
unitate agricolă își păstrează auto
nomia gestionară, are buget propriu
de venituri și cheltuieli și este titu
lară de plan pentru sarcinile ce-i re

Răspundere fermă pentru utilizarea integrală,
\

eficientă a capacităților industriale
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Cu bune rezultate în ampla între
cere socialistă care se desfășoară în
întreaga țară în întîmpinarea Con
gresului al XIV-lea al partidului se
înscrie și întreprinderea de Piese de
Schimb și Reparații Utilaje Miniere
din Deva. în cei patru ani de acti
vitate, tînăra unitate economică, una
dintre numeroasele ctitorii ale „Epocii
Nicolae Ceaușescu", strins legată
prin profilul său de specificul eco
nomiei județului Hunedoara, a cu
noscut o continuă dezvoltare și mo
dernizare. într-un timp scurt, aici s-a
asimilat un număr sporit de piese
de schimb și subansamble, ,s-au efec
tuat o seamă de reparații capitale în
uzine de preparare a minereurilor,
la o serie de instalații și mașini de
înalt randament din cariere.
Despre modul în care întregul co
lectiv muncitoresc, în frunte cu co
muniștii, s-a angajat și în acest an
pentru înfăptuirea exemplară a sar
cinilor de plan vorbesc realizările
obținute în primele opt luni ale anu
lui : un spor de peste 18 milioane lei
la producția-marfă ; în această peri
oadă, productivitatea muncii a cres
cut cu peste 8 000 lei pe fiecare per
soană, realizîndu-se suplimentar
importante cantități de piese de
schimb și lucrări de reparații.
— Atît în secțiile electromecanică,
reparații, turnătorie, cît și la Antre
priza Construcții-Montaj și Repara
ții Capitale de Utilaj Minier din Mol
dova Nouă, deviza principală de
muncă este permanentă perfecționa
re a organizării muncii, punerea în
valoare a capacității de creație a tu
turor muncitorilor, a cadrelor tehnico-inginerești, pentru aplicarea în
producție a tot ce e nou și înaintat,
pentru a spori productivitatea mun
cii — ne-a spus Ion Avram, direc
torul întreprinderii. Obiective cu atît
mai importante cu cît, așa cum s-a
subliniat la recenta ședință a Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., în perioada care urmează tre
buie să se acorde cea mai mare
atenție efectuării la timp și de bună
calitate a reparațiilor capitale, dome
niu în care este profilată întreprin
derea noastră.
— în cadrul dezbaterilor ce au loc
în organizațiile de partid asupra do
cumentelor programatice ale marelui
forum al comuniștilor români, comu
niștii, toți oamenii muncii s-au an
gajat cu însuflețire să-și realizeze
integral sarcinile economice pe acest
an pînă Ia Congresul al XIV-lea al

partidului — a ținut să precizeze to
varășul Aurel Tulbăcean, secretarul
comitetului de partid. în climatul
realei democrații muncitorești exis
tent în întreprinderea noastră, mun
citorii și specialiștii nu numai că
participă la înfăptuirea măsurilor
tehnice și organizatorice stabilite, dar
sint stimulați să contribuie cu idei,
propuneri și soluții concrete la îm
bunătățirea activității productive.
Practic, în toate secțiile și ateliere
le, în formațiile de lucru se dă o ne
contenită luptă pentru promovarea
noului, pentru utilizarea la cei mai
înalți parametri a capacităților de
producție, pentru obținerea unei pro
ductivități ridicate, pentru reducerea
consumurilor materiale. Discuția pur
tată cu maiștrii Uarion Negreanu și
loan Raț, cu inginerii Marcel Breaz
și Sorin Rișcuța a relevat, bunăoară,
eficiența deosebită a înfăptuirii unei
propuneri concrete venite din partea
muncitorilor privind specializarea în
producție. Analizată în biroul consi
liului oamenilor muncii, propunerea
a început să fie aplicată. S-au orga
nizat trei ateliere, confecții metalicelăcătușerie, reparații și prelucrări
prin așchiere, conduse de către ingi
neri cu o temeinică pregătire de spe
cialitate și, în același timp, buni
organizatori.
O dată cu măsura organizatorică la
care ne-am referit, s-au stabilit și
sarcini pentru conducerile tehnice
ale atelierelor privind organizarea
cursurilor de ridicare a pregătirii pro
fesionale a lăcătușilor, a prelucrăto
rilor prin așchiere și a motoriștilor.
Pe aceeași bază a fost posibilă con
stituirea în cadrul atelierelor a for
mațiilor specializate pe lucrări. în
prezent există șase formalii specia
lizate pe anumite lucrări de confec
ții metalice, sînt constituite șase
echipe care repară motoare diesel de
mare capacitate, alte echipe care nu
mai demontează și recondiționează
Subansamblele de la autobasculantele
de mare capacitate, de 55 tone, iar
unele echipe execută numai montajul
general la subansamblele autobascu
lantelor. Se apreciază că, pe măsură
ce va fi cîștigată experiența nece
sară, se vor consolida noile formații
de lucru și vor fi încheiate toate
cursurile de ridicare a pregătirii pro
fesionale.
Realizarea și depășirea prevederilor
de plan, satisfacerea integrală, la nivel
calitativ superior a cerințelor bene
ficiarilor din Moldova Nouă, Roșia

Poeni și a celor din județul Hune
doara sț.nt strins legate de înfăptui
rea măsurilor de modernizare a pro
ducției — sarcină din nou subliniată
la recenta ședință a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. în
acest domeniu, pînă acum s-au apli
cat 21 de măsuri și sînt în curs de
aplicare încă două — una privind
proiectarea și execuția unui banc de
rodaj și probe pentru transmisiile hi
draulice și a convertizoarelor de cuplu
de la autobasculantele de 55 tone și
alta referitoare la modernizarea blin
dajelor periferice de la morile auto
gene. De altfel, cea de-a doua mă
sură amintită este în curs de finali
zare. Calculele arată că, pe lingă im
portante sporuri de producție, toate
măsurile amintite contribuie la redu
cerea cu peste 9 milioane lei a chel
tuielilor totale de producție.
Deși întreprinderea dispune de cele
mai moderne instalații și utilaje, ce
rințele noii etape, prevederile de plan
mobilizatoare cer o necontenită per
fecționare a activității. în acest sens,
se acționează pentru introducerea
unei stații de calcul, care va con
tribui la perfecționarea programă
rii producției și la desfășurarea ri
guroasă a activității de aprovizionare
și desfacere. în vederea ridicării ca
lității lucrărilor de reparații efectua
te, se aplică o serie de măsuri pri
vind îmbunătățirea activității labo
ratoarelor de analiză fizico-chimică
a șarjelor de oțel și fontă, amenajarea
unui nou laborator pentru controlul
compactității pieselor turnate și a
sudurilor.
Organizarea atelierului de proiecta
re. pe diferite colective, care se spe
cializează, la rîndul lor, pe domenii
concrete de activitate — sectorul
cald, reparații uzine de preparare,
prelucrări prin așchiere etc. —
creează condiții superioare pentru
'asîrhilareă a noj piese și subansam
ble. Concret, se prevede realizarea ă
> 15 noi . repere la. excavatoarele de
mare capacitate și â 10 repere la 61âsorul spiral de la flotații și se ac
ționează pentru creșterea fiabilității
bandajelor care echipează morile
mari de la flotație.
întregul colectiv are asigurate con
diții și este ferm hotărît să-și înfăp
tuiască neabătut angajamentul asu
mat în întrecere, întîmpinînd marele
forum al comuniștilor români cu suc
cese de seamă în toate domeniile de
activitate.

asigură o rentabilitate corespunzătoa
re chiar în anii cu condiții climatice
mai puțin prielnice, ci și din consi
derentul că topitoria de in a județu
lui este amplasată în perimetrul Con
siliului Unic Agroindustrial Ținea.
Dincolo de acest aspect strict econo
mic, îmbunătățirea structurii plante
lor in unitățile din consiliu ne per
mite să realizăm astăzi o mai bună
amplasare a culturilor de bază, a
griului în special, adică să realizăm
acea rotație prin care acțiunile de
combatere a bolilor și dăunătorilor se
realizează tot mai mult pe cale bio
logică, în detrimentul substanțelor
chimice atît de costisitoare.

țate în ideea perfecționării sistemu
lui de organizare și conducere a agri
culturii, în sensul ca ele, la nivelul
unei microzone, să fie, de fapt, ceea
ce sînt direcțiile agricole la nivelul
județului, și aș îndrăzni să spun
chiar mai mult, dacă am în vedere
funcțiile politice și sociale deosebite
pe care le au aceste organisme. Pe
planul activității practice, noi am
reușit să facem ceva mai mult decît
alții, pentru că avem șansa unui
sprijin deosebit din partea unor fac
tori cu munci de răspundere de la
nivelul județului. Dar dacă ne ra
portăm munca concretă la sar
cinile ce decurg din hotărîrea
Plenarei C.C. al P.C.R. din fe
bruarie 1979, la răspunderile con
ferite prin actele normative ce regle
mentează activitatea noastră, atunci
trebuie să arăt că. datorită unor im
perfecțiuni în aplicarea indicațiilor
date, consiliile nu-și îndeplinesc în
totalitate, în spiritul și litera hotărîrii amintite, atribuțiile ce le revin.
Dincolo de ceea ce am făcut bun pe
planul zonării și profilării producției

prin abuzul pe care îl pune în evi
dență, exprimă o anumită stare de
lucruri. Mă refer la el, pentru că este
ceva mai recent.
— Despre ce este vorba ?
— In această primăvară, cu puține
zile înainte de a începe tunsul oilor,
Ministerul Agriculturii, împreună cu
Ministerul Contractării și Achizițio
nării Produselor Agricole au emis un
ordin comun, menit să asigure o mai
corectă valorificare a acestui produs.
In baza acestui ordin și a Decretului
Consiliului de Stat nr. 158 din 1988,
în cazul linii provenite de la oile din
rasa Merinos, este absolut obligatoriu
ca minimum 70 la sută din cantitatea
totală de lînă să fie preluată la ca
litatea I, 20 la sută — calitatea a Il-a
și 10 Ia sută — calitatea a IlI-a. Profitînd de unele modificări privind
condițiile noi în care urma să se facă
preluarea linii în acest an, reprezen
tanții întreprinderii Județene de Con
tractare și Achiziționare a Produselor
Agricole au găsit de cuviință ca la
recepția linii să se comporte după
reguli numai de eî știute, mergînd
pînă acolo incit în cazul unor uni
tăți, cum este, de exemplu, cel al
Cooperativei Agricole din Holad, să
declaseze mal mult de 60 la sută din
cantitatea totală de lină. Este numai
un exemplu, pentru că de asemenea
comportamente abuzive avem parte
și Ia valorificarea legumelor, ca să nu
mai spun că la lapte recepția calita
tivă este lăsată pe seama șoferului
de pe autocisternă. Problemele supu
se atenției pentru unii ar putea pă
rea minore, sau în cel mai rău caz
un mijloc de a ne justifica propriile
lipsuri. Convingerea mea este insă că
problema funcționării contractelor
economice în agricultură ar trebui să
constituie obiectul unor analize foar
te serioase la nivelul organismelor
agricole centrale, pentru ca pe baza
concluziilor la care se va ajunge să
se determine o schimbare de optică
în ce privește rolul esențial pe care
trebuie să-l aibă producătorul agri
col în întreg acest mecanism. Pen
tru că dacă este drept și corect ca
unitatea agricolă să plătească bene
ficiarilor săi diferite penalizări în
cazul neonorării integrale a contrac
telor încheiate, tot atît de drept șl
corect ar fi ca, la rîndul lor, acești
beneficiari sau diferiți furnizori să
fie sancționați corespunzător cînd
nu-și îndeplinesc obligațiile. Numai
că în timp ce unitățile agricole sînt
mereu chemate în judecată pentru a
plăti daune diferiților săi contractanți, de cînd lucrez în agricultură,
eu n-am auzit să se întîmple si in
vers. Adică o unitate agricolă să dea
în judecată o întreprindere de con
tractare a produselor sau un combi
nat chimic pentru neonorarea obliga
țiilor contractuale. Iar dacă ar fi să
nl se reproșeze nouă ceva pentru aceasta. atunci am adus încă un argu
ment în favoarea ideii pe care o sus
țineam atunci cînd afirmam că în ac
tivitatea curentă consiliul agroindus
trial se confruntă încă cu multe prac
tici care îi diminuează răspunderea
conferită prin lege.

Perfecționări
impuse de practică
— Există totuși părerea că aceste
îmbunătățiri pe planul organizării
asolamentelor și zonării culturilor nu
s-au concretizat în sporurile de pro
ducție scontate.

CUM POATE SPORI ROLUL CONSILIILOR UNICE AGROINDUSTRIALE ----------------------

— Adevărul este că abia am în
cheiat o primă etapă din programul
de dezvoltare a unităților agricole de
pe raza consiliului nostru agroindus
trial — ține să precizeze organizato
rul de partid, tovarășul Gheorghe
Sabău. Este vorba de un program de
durată, elaborat și fundamentat cu
sprijinul deosebit al direcției agricole
județene, program a cărui material>zare va avea ca rezultat schimbări
esențiale în organizarea și profila
rea producției, folosirea pămîntului,
in general în modul de gospodărire
a avuției obșteștii Prima problemă pe
care ne-am propus să o rezolvăm a
fost aceea a organizării unitare a te
ritoriului și repartizării culturilor in
cadrul unor asolamente constituite în
funcție de calitatea terenurilor agri
cole și cerințele față de sol ale plan
telor cultivate. întregul proces de
organizare a teritoriului a fost sub
ordonat. de fapt, următoarelor cerin
țe : stabilirea unui profil de produc
ție care să asigure consolidarea fie
cărei cooperative agricole, redueîndu-se treptat deosebirile dintre aces
tea prin imprimarea unui ritm înalt
de dezvoltare economică : delimitarea
terenurilor omogene — ca favorabilitate și potențial de producție : orga
nizarea unor asolamente științifice
prin gruparea cea mai economică a
culturilor, pe fiecare solă, astfel îneît,
în condițiile specifice ale acestui con
siliu, să se asigure Obținerea celor
mai rentabile producții agricole. Pro
blema cea mal dificilă a constituit-o
însă materializarea practică a varian

vin din
* planul general de dezvoltare
a agriculturii județului, trebuiau avu
te în vedere nu numai rentabilizarea
fiecărei unități, ci și soluționarea co
respunzătoare a cerințelor legate de
folosirea rațională a forței de muncă
și asigurarea unui nivel de retribuire
care să se apropie treptat de cel
atins la Cooperativa Agricolă din
Călacea.
Pentru soluționarea acestor proble
me. esențiale în stabilirea profilului
unităților agricole, s-a avut în vedere
ca amplasarea fiecărei culturi să se
facă în funcție de nota medie de bonitare și de cele mai mari producții
și beneficii la un punct de bonitare.
In ordinea favorabilității descrescinde, s-a început cu repartizarea
plantelor tehnice șl s-a încheiat cu
culturile de cereale păioase.
— Concret, ce schimbări au deter
minat aceste studii ?
— Este semnificativ, bunăoară, fap
tul că dacă în 1985 ponderea cerea
lelor depășea 75 la sută. în acest an
ea a scăzut la aproape 62 la sută,
aceasta realizîndu-se în favoarea ex
tinderii suprafețelor ocupate cu plan
te tehnice. în special a celor de in
pentru fibră, sfeclă de zahăr și soia.
Fapt este că. începînd din acest an,
Consiliul Unic din Tinea a devenit
țel mal mare producător de in din
județ, unitățile noastre cultivînd
aproape 1 000 hectare de in. adică
peste 35 la sută din totalul suprafeței
cultivate în județ. Rațiunea zonării
inului în consiliul nostru pornește nu
numai de la faptul că această plantă

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

Rezultate de prestigiu ale inițiativei
muncitorești

Penini o reală si deplină folosire a experienței bone
in toate unitățile agricole
--------------------

...... .

agricole, în rest activitatea noastră
— Dacă realizările noastre sînt ra
portate la producțiile prevăzute prin
este mai mult una de dispecerat, de
transmitere a unor sarcini, sau de in
plan, atunci trebuie să recunoaștem
că am rămas datori cu unele canti- > formare cu privire la modul în care
se desfășoară diferite lucrări. Sînt
tăți la sfeclă de zahăr sau soia. O
și cazuri în care autoritatea noastră
analiză critică a activității noas
este încălcată în mod nepermis, în
tre trebuie însă să pună în evidentă
care unele organisme cu care ar tre
și un anume progres pe care l-am
bui să conlucrăm nu numai că ne
înregistrat, in sensul că atît la grîu,
ignoră pe noi, dar își permit să în
cit și la orz, producțiile medii la hec
calce normele legale care reglemen
tar au fost anul acesta cu 70 la sută
tează raporturile economice dintre
mai mari, față de 1986, în timD ce la
unitățile agricole și diferiți! furnizori
porumb vom realiza un spor de pro
de materiale sau beneficiari ai pro
ducție de 3 500 kg la hectar, la sfeclă
duselor agricole.
— 5 000 kg, iar Ia legume de 9 000 kg.
— Ați putea să vă referiți la ceva
Pozitiv este și faptul că aceste creș
concret ?
teri ale randamentelor s-au realizat
— Pe bună dreptate, conducerea
în condițiile în care toate culturile de
partidului aduce critici aspre la adre
cîmp, cu excepția cartofului și sfeclei,
sa
activității noastre pentru unele
au fost anul trecut rentabile. Sintem
rezultate de producție și financiare
conștienți că trebuie și putem realiza
necorespunzătoare pe care le înregis
mai mult, dar pînă să ridicăm media
trăm. Noi ne regăsim în aceste critici
consiliului la nivelul producțiilor pe
cu toate neajunsurile pe care le ma
care le înregistrează astăzi în mod
nifestăm în organizarea activității, în
curent cea mai bună unitate a noas
aplicarea
tehnologiilor înaintate, în
tră. Cooperativa Agricolă din Căla
general în modul de gospodărire a
cea, mai sînt de rezolvat probleme
avuției obștești. Tot atît de adevărat
serioase, ce țin mai ales de sporirea
este însă că nu în puține cazuri aces
fertilității pămîntului. de îmbunătă
te nerealizări țin și de cauze ce pun
țirea calității acestuia.
în
evidentă o interpretare îngustă a
— Tovarășe Sabău. am putea oare
clauzelor contractuale între furnizori,
pleca de la Ținea avînd convingerea
producători și beneficiari. Trec peste
că activitatea acestui consiliu agro
faptul că nici unul din beneficiarii
industrial răspunde cu adevărat exi
produselor noastre nu se mai pre
gențelor mari pe care le pune con
ocupă aproape deloc de modul în care
ducerea partidului în fața acestor or
este sau nu este asigurată baza ma
ganisme 7
terială necesară realizării producției
— Eu am înțeles șl continui să
planificate, pentru a mă referi doar
la un singur caz, care deși exagerat
cred că aceste consilii au fost înfiin

Sabin CERBU

corespondentul „Scînteii"

Iosll POP
Ioan LAZA

corespondentul „Scînteii
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în prim-planul
preocupărilor
- modernizarea
(Urmare din pag. I)

ral, am introdus practica analizării în
fiecare secție și atelier, cu conducă
torii locurilor de muncă, a modului
cum poate fi mai bine organizată
munca, cum pot fi folosite mai bine
capacitățile existente. Ca urmare, a
fost posibil ca în opt luni care au
trecut din 1989 indicele de utilizare
a capacităților de producție să ajun
gă la 97 la sută“.
Am mai reținut că asemenea ac
țiuni și măsuri au fost coroborate cu
altele privind asigurarea unei asis
tențe tehnice de calitate în toate cele
trei schimburi, crearea unor echipe
de „service" la nivelul atelierelor și
secțiilor mari, formate din mecanici,
electricieni, bine pregătiți profesional,
și întărite cu subingineri, cu maiș
tri, automatiști sau electroniști. Față
de aceeași perioadă a anului trecut,
indicele de utilizare a mașinilor și
instalațiilor a crescut cu 5 la sută, dar
mai sînt încă resurse de sporire a
acestuia, a căror punere în valoare
se situează în continuare în centrul
atenției colectivului.
'
Așa după cum aveam să consta
tăm, -un important suport al realiză
rilor arătate îl constituie aplicarea
consecventă a măsurilor prevăzute în
programul de perfecționare a organi
zării și modernizare a producției.
Cele 44 măsuri prevăzute pentru
1989, din care s-au realizat pînă
acum 32, se vor materializa într-un .
spor al producției-marfă în valoare
de 109 milioane lei, în reducerea
cheltuielilor totale cu 48 milioane lei
și a celor materiale cu 23 milioane
lei, în creșterea productivității mun
cii cu peste 10 la sută, în obținerea
unui beneficiu de 165 milioane lei, în
economisirea a 202 tone metal și 156
MWh energie electrică.
Inginerul Gheorghe Mînzală, șeful
atelierului proiectare sisteme de or
ganizare a producției, ne-a prezentat
cîteva creații tehnice ale specialiști
lor și muncitorilor de aici, menite
să contribuie într-o măsură însem
nată la utilizarea mai bună a capa
cităților de producție, la îndeplinirea
cu rezultate superioare a sarcinilor
de plan : „Recent, a fost finalizată
instalația semiautomată pentru calibrarea la capete a coturilor de di
mensiuni mari — produse necesare
obiectivelor de investiții din progra
mul energetic național. Prin această
instalație, concepută și realizată cu
forțe proprii, ciclul de fabricație a
coturilor se reduce de trei ori, pro
ductivitatea muncii crește de peste
10 ori, consumul de oxigen se reduce
cu 20 la sută, iar cel de gaze cu
100 Nmc în 24 ore. Autorii ei — in
ginerii Alexandru Preda, Vasile
Sîrghii, Mihai Peter, subinginerul
Ionel Subțirică, maistrul Constantin
Ioniță și muncitorul specialist Ștefan
Negoiță — au asigurat, prin această
instalație, și eliminarea în totalitate
a efortului fizic. în luna august, la
secția cazangerie grea a fost pusă
in funcțiune o instalație semiauto
mată pentru tăierea și șanfrenarea
coturilor ambutisate, la realizarea
căreia am lucrat împreună cu ingi
nerul Nicolae Bîsceanu, maistrul Va
sile Vasile, tehnicianul Gheorghe Codin și muncitorul specialist Gheor
ghe Păun. Eficiența acestei instalații
se materializează în reducerea timpu
lui de realizare a fiecărui cot cu 16
ore. a ciclului de fabricație cu 30 la
sută, în condițiile diminuării consu
mului de energie electrică pe unitatea
de produs cu 32 kWh".
în legătură cu concepția promovată
In activitatea de modernizare a pro
ducției, inginerul Daniel Ilie, șeful
atelierului proiectare-tehnologia su
durii, ne-a precizat : „Cunoașterea
exactă a realităților producției este
esențială în elaborarea și finalizarea
acțiunilor de modernizare. De fapt,
este vorba de a găsi răspuns unor
probleme curente sau de perspectivă,
ridicate în secții, ateliere, la fiecare
loc de muncă, printr-un dialog direct
cu muncitorii, maiștrii și inginerii din
cadrul secțiilor de fabricație, care
cunosc cel mai bine capacitatea pro
cesului de producție de a răspunde
cerințelor". .-.Această modalitate de
mocratică de consultare a oamenilor
muncii asupra problemelor esențiale
ale producției are efecte pozitive și
pe plan motivational, al creării unui
climat responsabil de muncă — a ți
nut să continue ideea maistrul Vasile
Plîngearu. secretarul comitetului de
partid. Fapt este că în perioada care
a trecut din acest an la majoritatea
locurilor de muncă nu am înregistrat
absențe nemotivate și fiecare munci
tor și-a îndeplinit normele, ceea ce
demonstrează că s-a reușit să se în
troneze cu adevărat ordinea și disci
plina. Efectul direct al măsurilor
politico-organizatorice și tehnico-economice aplicate se regăsește și in
înțelegerea de către fiecare muncitor,
maistru și inginer a necesității par
ticipării active la realizarea ritmică
și în gama sortimentală prevăzută a
planului, cu deosebire a unor pro
duse de înaltă calitate și complexi
tate. competitive pe piața externă.
Hotărîrea întregului nostru colectiv
de a întîmpina marele forum al co
muniștilor cu rezultate deosebite este
dovedită chiar în această perioadă
prin organizarea și desfășurarea unor
zile și săptămîni record în produc
ție, care se materializează în impor
tante sporuri la principalii indicatori
de plan, pe care, în întîmpinarea
Congresului al XIV-lea al partidului,
ne-am angajat nu numai să-i reali
zăm, cl să-i șl depășim".

Stelian CHIPER

corespondentul „Scînteii
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In dezbaterea partidului, a

PROIECTUL PROGRAMULUI-DIRECTIVĂ
CONGRESUL
alXIV-lea
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Șl TEZELE PENTRU CONGRESUL AL XIV-LEA

Pe înalta traiectorie a progresului,
a continuei modernizări

-4'

CTITORIILE EPOCII NICOLAE CEĂUȘESCU
la temelia viitorului luminos al patriei

I*
I*
*

In cel de-al 9-lea plan cincinal, în centrul preocupărilor se

vor afla dezvoltarea intensivă a economiei naționale, înfăptuirea
programelor /de modernizare a producției, realizarea unei noi
calități a muncii în toate domeniile - ca cerință esențială pentru
trecerea la cea de-a doua fază a edificării societății socialiste
multilateral dezvoltate.

j

(Din Tezele pentru Congresul al XlV-lea al Partidului Comunist Român)
Din cuvintul participanților la investigația realizată de
Dionisie Șincan și Mircea Bunea, cu sprijinul corespondenților
„Scinteii", se desprinde cu pregnanță faptul că libertatea noas
tră, viața noastră tot mai fericită, țara înfloritoare, înnoită din
temelii îndeosebi in ultimii 24 de ani, anii inaugurați de ma
rile deschideri democratice, novatoare ale celui de-al IX-lea
Congres, înseamnă lupta și munca partidului, înseamnă izbinzile gindului de mai bine, hotărit împreună cu partidul, cen
trul vital al întregii națiuni. Dezbaterea documentelor celui
de-al XlV-lea Congres al partidului oferă prilejul aprecierii
profunde a drumului parcurs, al înțelegerii faptului că noua
societate se înfăptuiește pe baza aplicării consecvente a prin
cipiilor socialismului științific, a înlăturării inegalităților și
asupririi omului de către om, prin realizarea unor relații noi
de producție, a unei adevărate dreptăți sociale, asigurindu-se
înaintarea pe înalta traiectorie a progresului, modernizării și
înfloririi patriei socialiste.

Proprietari, producători,

beneficiari

ipostaze fundamentale
ale omului in socialism
Glieorghe Bălăuță, elec
trician, oțelăria nr. 2,
Combinatul de Oțeluri
Tirgoviște :
Speciale
Baza in făurirea acestor noi
relații sociale o constituie
proprietatea socialistă asupra
mijloacelor de producție, Aceasta, după cum subliniază, pe
dreptate,
tovarășul
bună
Nicolae Ceăușescu, reprezintă una dintre cerințele vitale pentru realizarea noii orinduiri sociale. Numai pe baza
acestei proprietăți, întărită și
dezvoltată puternic în perioada
epocii de după Congresul al
IX-lea al partidului, s-au putut
înfăptui marile noastre reali
zări socialiste și comuniste.
Priviți, de exemplu, la muni
cipiul nostru. Tirgoviște —
este nouă și mindră ctitorie a
anilor aceștia. Tirgoviștenii își
amintesc cu emoție de vara anului 1969. cind tovarășul
Nicolae Ceăușescu a fost
oaspetele
orașului
nostru,
Secretarul general al partidului
i
a discutat îndelung; cu noi
cum să ne organizăm mai bine
munca, ce și cum să construim
în municipiul Tirgoviște pentru
a-i însuti puterile economice.
Ne-a arătat cu acel prilej ce
importante obligații avem, fie
care dintre noi. ca proprietari,
producători, beneficiari, că aceste trei ipostaze sînt funda
mentale pentru destinul omului
in societatea noastră. îi garan
tează
libertatea.
egalitatea,
demnitatea. Atunci s-a hotărît
construcția modernei noastre
platforme industriale — marile
întreprinderi de azi „Oțelinox",
„Romlux", cea de strunguri.
Combinatul de Oțeluri Specia
le, toate au început atunci să
se contureze pe planșeta proiectanților. După numai patru
ani și jumătate. în decembrie
1973, se aprindeau luminile 'a
„Romlux" ; întreprinderea de
strunguri i-o luase înainte, li
vrase deja numeroase loturi de
mașini-unelte. Atunci' venise
rindul și al Combinatului de
Oțeluri Speciale să-și aprindă
focurile.
Primele șarje de oțel au în
scris ziua de 14 decembrie 1973
in calendarul marilor eveni
mente ale industrializării jude
țului, au umplut cu îndreptățită
bucurie și satisfacție inimile
miilor de constructori și siderurgiști.
■ — Ce vreau să vă mai spun ?
într-un timp extrem de scurt,
prin munca noastră am schim
bat din temelii chipul acestui
meleag. Noi înșine ne-am
_ _
schimbat fundamental — dova
dă creșterea nivelului nostru
de pregătire profesională, noua
conștiință socialistă a oameni
lor, care apără și cresc proprie
tatea socialistă — uzinele, fa
bricile încredințate lor spre
gospodărire. Este foarte impor
tant acest lucru, pentru că ei
știu că numai prin proprietatea

socialistă, prin împlinirea inte
resului obștesc se împlinește
armonios și deplin și interesul
lor peisonal. Vedeți, nu vine
nimeni din afară să ne dea
ceva pe gratis — bine afirma
eu diferite ocazii secretarul
general al partidului — noi cu
fapta și gindul nostru ne înflo
rim orașul, satul, țara.
— Au rămas puține săptămîni pină la începerea lucrărilor Marelui Forum al Comuniștilor. Cum întîmpină colectivul dumneavoastră muncitoresc acest mare eveniment
politic din viața țării?
— îl intimpinâm cu realizări
— socotim noi — de prestigiu.
Colectivul nostru a asimilat
sute de mărci de oțeliiri cu ca
racteristici deosebite, necesare
în energetica nucleară, în in
dustria aeronautică și in cea
de autovehicule, pentru chimie,
electrotehnică, electronică și
pentru alte domenii de vîrf, oțeluri care se importau de la
peste 60 de firme cu renume
din străinătate. Sigur, unitatea
noastră este modernă, dar, cu
atît mai mult, pentru a se păs
tra competitivă, se află per
manent intr-un intens pro
ces de modernizare. Intensifi
căm acest proces, așa cum pre
văd și documentele Congresului
al XlV-lea. Muncitorii și specia
liștii combinatului, mare ctito
rie a „Epocii Nicolae Ceăușescu",
consideră că a ne spori contri
buția la dezvoltarea și mo
dernizarea economiei națio
nale prin produsele de înal
tă tehnicitate pe care le rea
lizăm este o îndatorire de
onoare, singurul mod in care
trebuie să răspundem încre
derii și ajutorului pe care
ni le-au ăcordat și ni le acordă
permanent conducerea partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceăușescu
personal. Iată, in acest sens, un
argument convingător : am în
cheiat primul semestru cu o de
pășire la producția fizică de
15 600 tone oțel, 6 300 tone la
minate finite, 900 tone produse
forjate și 400 tone oțel calibrat.
Sîntem încrezători. in forțele
noastre, așa ne cere să fim
secretarul general al partidului,
pentru a putea să înzecim reali
zările noastre. Muncim tot
timpul în așa fel îneît să ono
răm cum se cuvine îndemnul
tovarășului Nicolae Ceăușescu
de a contribui și noi. din plin
și permanent, la progresul pa
triei. îndemn formulat la începutul nostru de drum înCartea de onoare a întreprinderii,
atunci, în decembrie 1973. cînd
a tăiat panglica inaugurală a
marii și modernei noastre oțelării. De aceea, cu tot su
fletul sorii’nim pronunedea ca
tovarășul Nicolae Ceausescu șă
fie reales la cel de-al XTV-Jea
Congres în suprema funcție
de conducere în partid. Avem
astfel garanția a noi s’’impună
toare victorii socialiste.

La puternica lumină a științei
a
”S
O uriașă experiență socialpolitîcă și economică, un te
zaur de experiență revoluțio
nară prețioasă, excepțională
prin datele ei de originalitate,
s-a acumulat in anii socialis
mului, îndeosebi in perioada de
după cel de-al IX-lea Congres
al partidului, o experiență me
reu subliniată pentru noutatea
ei de participanții la anche
ta noastră. Ea se distinge
în mod cu totul deosebit prin
bogăția și realismul soluții
lor adoptate de partidul nos
tru, la inițiativa tovarășului

Nicolae Ceăușescu. de a cărui
gîndire profund vizionară, cu
tezătoare, temeinic fundamen
tată științific sînt legate organic
dezvoltarea și modernizarea
întregii noastre economii socia
liste. dezvoltarea accelerată a
forțelor de producție, perfec
ționarea continuă a relațiilor de
producție șl sociale, a conducerii
și organizării societății, crește
rea constantă a bunăstării ma
teriale și spirituale a poporului,
afirmarea liberă și independentă a tării noastre în
rindul națiunilor lumii. Este

perioada în care opțiunea tru linii magistrale, de trans
politicii .de industrializare so formatoare de putere, precum
cialistă, cu accent pe promova și o însemnată pondere din
rea puternică a ramurilor purtă producția națională de aparatoare ale progresului tehnic, a taj electric de înaltă tensiune,
asigurat ritmuri înalte, nemai- de motoare și generatoare elec
întîlnite pină acum, de creștere trice. de transformatoare de
a producției, de înflorire rapidă măsură. Cei peste 14 000 de oa
a tuturor compartimentelor so meni ai muncii din cadrul în
treprinderii și Institutului de
cietății. a întregii țări.
Cercetare Științifică și IngineDorin Pâdureanu. ingi Tie
Tehnologică de pe platforma
ner. Fabrica de Elemente „Electroputere"
angajați cu
de Structură pentru Cen toate forțele și sînt
răs
trale Nuciearo-Electrice pundere. avînd oîntreaga
contribuție
Sibiu : Toate aceste lu însemnată la materializarea

cruri, puternic subliniate in do turor programelor'prioritare tu
ale
cumentele celui de-al XIV- economiei noastre naționale (cel
lea Congres, sint luminoasele nuclear, petrolier, energetic, din
argumente ale partidului în minerit,
din domeniul me
stabilirea perspectivelor si mai talurgiei cel
etc.), avînd, totodată,
dinamicei noastre dezvoltări sarcini importante
în domeniul
economico-sociale.
Argumente
După cum se vede,
concrete ? Iată-le șl aici, la Si exportului.
nostru îi revin sar
biu. oraș care și în trecut a colectivului
cu totul deosebite — le
avut un anumit nivel industrial, cini
desprindem clar din prevederile
moderna platformă industrială conținute
aproape fiecare
de est a municipiului exprimă capitol dinînproiectul
Programunivelul tehnic înalt al acestui lui-Directivă al Congresului
timp,, și nu al altuia. în primul XlV-lea. Deci viitorul, peral
rind, fabrica noastră de ele
de dezvoltare vor
mente de structură pentru cen spectivele
prinde chip numai și numai prin
trale nuclearo-eiectrice ; alături forțele
noastre
unite. învățămînt,
de ea pe platformă mai sint și cercetare, producție
— cu înțe
îndrăznețe proiecte de ridicare a României pe noi și noi trepte
Insuflețitoarele împliniri ale „Epocii Nicolae Ceoușescu", epocă
alte unități — turnătoria de lepciune se pronunță
mereu
de dezvoltare economico-socială și culturală.
de mari izbinzi socialiste, de mărețe ctitorii menite să înfrunte
fontă, secția de utilaj metalur tovarășul Nicolae Ceăușescu
veacurile - Canalul Dunăre - Marea Neagră, Canalul Poarta
gic, secția lanț cu role, fabrica pentru promovarea și mai pu
In acest moment de puternică efervescență politică, în ca *
de elemente hidropneumatice și ternică a acestei triade, subli
Albă - Midia-Năvodari, metroul bucureștean, complexa ame
drul dezbaterilor privind documentele celui de-al XlV-lea Con
altele. Cu toții noi le privim ca
najare a riului Dîmbovița, opera de mare frumusețe construc
gres, pornim, în stabilirea perspectivelor luminoase ale viito
că viitorul poporului nos
dovezi cdncludente ale uriașe niind
tivă, de cutezătoare concepție arhitectonică a reîntineririi Ca
tru este strins legat, determi
rului, de la mărețele împliniri ale unei epoci istorice apreciate în
lor prefaceri înnoitoare ce au nat
eficienta conlucrării apitalei patriei edificată ca mindră Metropolă a României so & întreaga lume ca fiind fără egal în existența milenară a Româavut loc in patria noastră, in cestordefactori.
Cit de importan
cialiste, Transfăgărășanul, marile hidrocentrale de la Porțile de
niei. Toate aceste mari înfăptuiri socialiste sînt rod al politicii
mod deosebit în perioada care tă
se dovedește conlucrarea aFier I și II, salbele de hidrocentrale de pe Olt și Argeș, de ■v consecvente a partidului nostru de dezvoltare a forțelor de pro
a urmat Congresului al IX-lea mintită
o arată faptul că, de pil
pe Someș și valea Frumoasei, de pe Lotru și de la Siriu, ma
al partidului, însumindu-se ta dă, problemele
ducție și de armonioasă repartizare a lor pe întreg teritoriul
învățămîntului
bloului general al ctitoriilor se găsesc permanent
rile amenajări funciare și pentru irigații pe milioane
țării, conducînd astfel la înflorirea tuturor orașelor și satelor
pe
agen

„Epocii Nicolae Ceăușescu". în da de lucru a tovarășului
de hectare, cele peste 180 de impunătoare și moderne
noastre, la ridicarea neîncetată a calității vieții și muncii în
ceea ce ne privește pe noi, Nicolae Ceăușescu. a tovarășei
platforme industriale, care au făcut ca industria noastră să
tregului nostru popor. Gindul și fapta secretarului general al
recent am finalizat si livrat academician
crească de peste 135 de ori, din care de 120 de ori după
doctor
inginer
partidului au generat și generează neabătut această politică
elementele de structură pentru Elena Ceăușescu,
prin a cărei
Congresul al IX-lea al partidului, iar producția agricolă de
înțeleaptă, tovarășul Nicolae Ceăușescu aflîndu-se permanent *
unitatea nr. 1 de la Centrala directă contribuție privitoare
la
peste 10 ori, din care de 6 ori după Congresul al IX-lea,
acolo unde prind viață marile, mărețele proiecte de înnoire
Nuclearo-Electrică de la Cerna integrarea învățămîntului cu
precum și sporirea venitului național de 40 de ori, din care
vodă. De asemenea, ne aflăm în cercetarea, și producția invăsi îmbogățire a istoriei României socialiste, purtînd neîncetat
stadiu avansat de execuție a țămîntul românesc se găsește
de 33 de ori în aceeași perioadă de după Congresul al IX-lea.
înflăcărat dialog cu milioanele și milioanele de oameni ai
elementelor pentru unitatea nr. astăzi pe înalta traiectorie a
La baza acestor mărețe ctitorii se află politica științifică a parti
muncii, afiindu-se prezent acolo unde s-a decis și se decide
2. Gradul înalt de complexitate progresului,
dului, cuceririle revoluției tehnico-științifice, în viața construc
să
se construiască o nouă platformă industrială, o nouă uzină,
a
continuei
moder

al producției, condițiile de ca
tivă a țării acționînd din plin, prin grija și contribuția deter
acolo unde prind viață planurile de modernizare a localități
litate absolută în care trebuie nizări.
minantă
ale
tovarășei
academician
doctor
inginer
Elena
lor, unde se inaugurează un nou obiectiv industrial de am
— Cîteva exemple concrete
să înscriem fiecare reper reali
Ceăușescu, intr-o organică împletire și conlucrare, invățămîntul,
zat
așază întreprinderea în ale eficienței acestei triade in
ploare, întregind astfel un nou și complex ansamblu produc
cadrul
întreprinderii
dumnea

cercetarea științifică și producția. Toate acestea au presupus
care lucrez în domeniul indus
tiv de anvergură gindit și pus în operă împreună cu con
o muncă uriașă, bine organizată, desfășurată cu dăruire revo
triei de vîrf. de ultimă oră. Pa voastră...
structorii...
rametrii inalți în care trebuie
— Exemplele de conlucrare
luționară de întregul popor, o muncă în care s-au afirmat ple
să ne desfășurăm activitatea fructuoasă intre colectivul nos
Mindre ctitorii ale „Epocii Nicolae Ceăușescu”, alcâtuindu-se
nar inițiativa creatoare a milioanelor și milioanelor de munci
presupun dih partea noastră un tru. Institutul de Cercetare Ști
ca trainică temelie a viitorului luminos al patriei.
tori, țărani, intelectuali,, participarea lor la împlinirea celor mai
efort - continuu pentru perma ințifică și Inginerie Tehnologi
nenta modernizare a produc că de pe platforma „Elec
ției, în conformitate cu ultime troputere" și invățămîntul su
le cuceriri ale științei și teh perior de specialitate sint
nicii pe plan mondial. Moder numeroase.
in Sînt doar cîteva din succesele
De pildă,
Inginer Corneliu An peste... menghinele industriei pentru toți. Tocmai în acest
nizarea pentru noi este o pro perioada ce a
trecut din
drei, directorul I.C.H. locale din Miercurea-Ciuc. Prin scop, județele care au moștenit
deosebite ce constituie te
blemă permanent la ordinea zi acest an au fost asimilate mai
Siriu : Această întîlni- '79, un inginer cu specialitatea de la fostele regimuri o dez
trainică pentru viitorul
lei. Dezbătînd documentele ce în fabricație un mare număr melie
plan cincinal, al cărui obiectiv re a trecutului cu prezen- mea nu prea avea ce face în voltare economică mai slabă au
lui de-al XlV-lea Congres, reți de produse complexe, pon fundamental,
definit de proiectul tul impresionează și dă mai județul Harghita, a trebuit să beneficiat de un volum sporit
nem tocmai această îndatorire derea produselor noi și repro- Programului-DirectiVă
al celui multă siguranță și încredere în lucrez la „industria" care exis de investiții. Consecința ? In
a fiecăruia dintre noi de a răs iectate fiind de 58 la sută, față de-al XlV-lea Congres al
parti viitorul magistral conturat de ta. îmi era pur și simplu dor dustria a contribuit hotăritor
punde prezent, prin faptele, ac de 57 cit s-a prevăzut. Pe baza dului îl constituie dezvoltarea
documentele programatice pen de o mașină „adevărată", de ca volumul total de activitate
țiunile si modul nostru de a indicațiilor, sarcinilor și orien intensivă a economiei naționa tru Congresul al XlV-lea al un loc de muncă in care să fac economică pe locuitor — pla
gîndi, în aplicarea programului tărilor formulate de tovarășul le. aplicarea programelor de or partidului. In noiembrie a.c., ceea ce învățasem. Mă înțele fon minim de 80 000 lei anual,
de modernizare, de perfecțio Nicolae Ceăușescu cu prilejul ganizare și modernizare a pro realegîndu-1 în suprema funcție geți? îmi era dor de șpan... Cînd stabilit de Congresul al XIIInare a muncii, a întregii noas celor zece vizite de lucru efec ducției pe baza celor mai avan de secretar general al partidu tovarășul Nicolae Ceăușescu lea al partidului — să se reali
tre activități.
zeze cu doi ani în avans, cu
tuate în întreprinderea noas- sate cuceriri ale științei și teh lui pe iubitul nostru conducător, a indicat ca aici să se constru
Paul Dinu, maistru,
timpului, co- nicii, realizarea unei noi cali tovarășul Nicolae Ceăușescu, iască tractoare, am venit cit excepția județelor Botoșani și
„Erou al Muncii Socialis tră, de-adelungul
la „Electroputere" tăți a muncii în toate dome avem garanția că pe temeliile am putut de repede. De unde Vaslui, care vor atinge acesl
te", șeful secției de trans lectivul
niile. Este un obiectiv măreț, trainice ale prezentului socia oameni ? S-au întors cei care plafon acum. în 1989.
formatoare mari de Ia Craiova se poate mîndri cu dar pe deplin realizabil. Avem list vom înregistra noi și mărețe lucrau la Brașov, ei au fost
Nu numai industria, ci țara
„Electroputere" Craiova : realizări deosebite obținute în chezășie. în acest sens, istorica 'împliniri ale viitorului nostru baza, nucleul inițial, dar acum este puternică. Este puternică
în complexul proces de edificare actualul cincinal. Ele sînt nu- hotărîre a recentei plenare a comunist.
ni-i pregătim singuri, la liceul prin, forța ei economică în per
a noii societăți, partidul a acor meroase : câștigarea unei aprige C.C. al P.C.R. privind propu
Așadar : siguranță și încrede industrial, iar din ’77 avem pe manentă (creștere. Este puter
dat, de la început, științei rol competiții
internaționale,
a nerea ca la cel de-al XlV-lea re. Dar nu numai. Cînd un sat lingă uzină și o facultate de nică prin' democratismul — unit
preponderent, cuceririle revolu unei licitații privind construc Congres al comuniștilor români se transformă într-un oraș, cînd subingineri. Dacă nu știați în felul său — al societăți
ției tehnico-științifice găsin- ția de transformatoare de pu tovarășul Nicolae Ceăușescu să un oraș devine altul într-un vă pot informa : în între noastre. Este puternică
prir
du-și aplicarea imediată în
fie reales in funcția de secretar
cînd un județ își .în cerea socialistă care s-a des- simțămintele care-i animă p<
uriașul amfiteatru al produc tere pentru export, asimilarea general, propunere față de care deceniu,
fășurat
în
cinstea
zilei
de
23
fiii săi deopotrivă, în tripla loi
zecește puterea ■ industrială in
ției. Partidul Comunist Român în fabricație a stațiilor de co îmi exprim și eu. in numele cîțiva
ani — găsim principala August oamenii muncii din calitate de proprietari, produ
este^ un partid al științei, con mandă și reglaj pentru instala marii familii muncitorești de cauză a transformărilor în hăr centrala noastră au obținut un cători și beneficiari.
strucției noii societăți — ne țiile de foraj necesare econo la „Electroputere", totala ade- nicia și inteligența locuitorilor succes
deosebit :
realizarea
Este puternică și pentru ci
spunea interlocutorul nostru — miei naționale și exportului etc. ziune și aprobare.
săi, a celor ce muncesc și tră tractorului cu numărul 1 300 000! toți cetățenii săi, fără deosebi
un partid promovînd știința in
Așadar,
între
26
decembrie
1946,
re de naționalitate, sint și s>
iesc acolo. Dar să nu uităm nici
această construcție de mare fi
o clipă că în fiecare asemenea data la care a fost finalizat simt membri egali ai aceleiaș
nețe și răspundere, ca veritabi
primul
tractor
românesc,
si
mari și strîns unite familii d
fapt sau eveniment găsim con
lă forță de producție. Rol decentrate munca și puterea iz- pină în prezent de pe benzile 23 milioane de oameni, a căre
terminant in promovarea pude montaj ale întreprinderilor muncă este însuflețită de ace
vorîtă
din
muncă
a
întregii
țări,
ternică a științei în toate dogăsim efortul poporului in în de profil — la Brașov, Craiova, lași țel, călăuzită de acelea?
meniile de activitate îl au
tregul său. Fiecare pas înainte Miercurea-Ciuc — au fost li- idealuri, slujind aceeași mărea
tovarășul Nicolae Ceăușescu și
pe un șantier, într-o localitate, vrate 1 300 000 de tractoare, ță cauză — aceea a construi
tovarășa academician doctor
puternică rii socialismului și comunismu
Intr-adevăr, este
în creierul munților, în oricare
inginer Elena Ceăușescu, sa
zonă a țării este un pas îna industria tractoarelor româ-- lui. Este puternică prin uriașe
vant de largă recunoaștere in
inte al întregii țări, o realizare nești. Dar nu numai ea, ci în său prestigiu internațional, p
ternațională. îmbinind
într-o
la care pune umărul întreaga treaga noastră industrie este care și l-a clădit și consolida
armonie de prestigioasă eficien
tară. Este un pas înainte și in puternică. Este interesant și necontenit, printr-o politică c
ță învâțămintul cu cercetarea
de știut acum urmărește consecvent făurire
Acum 15 ani, in zorii unei di tive in aval : centralele hidro același timp o politică — aceea semnificativ
științifică și cu producția, tria
de a ridica întreaga națiune pe că fiecărui cetățean român unei lumi a păcii, prietenie
mineți
de
august,
ca
tinăr
in
electrice
de
la
Nehoiașu,
Cîndă care-și propune infăptuirea
noi culmi de progres și civi îi revin fonduri fixe în va- colaborării și înțelegerii într
unor tot mai numeroase și com giner constructor, Corneliu An dești, Vernești și Simileasca.
lizație. Așa gîndesc si înfăp loare de peste 146 000 lei. popoare, a echității și justiții
drei,
aflat
in
cabina
unui
autoIn
această
vară
fierbinte,
rîul
plexe programe de mare an
tuiesc comuniștii. Așa prevăd In toți acești ani s-a aplicat cu internaționale. Este puternic
vergură, vizînd dezvoltarea ra treiler care transporta un bul Buzău și-a schimbat cursul mi cu limpezime de cristal docu fermitate și consecventă princi pentru că are în frunte u
murilor prioritare ale econo dozer cu omul său, o baracă lenar, aliniindu-se astfel spec mentele celui de-al XlV-lea piul amplasării raționale a forțe partid comunist condus d
miei naționale, ridicarea pe metalică și 4 butoaie cu moto taculoaselor înnoiri inaugurate Congres al partidului.
lor de producție pe întreg terito tovarășul Nicolae Ceaușesci
trepte mereu superioare a ca rină, urca încet pe DN 10, spre de „Epoca Nicolae Ceăușescu".
riul țării, pentru a asigura con cel mai iubit fiu al poporulu
Sandor
Benko,
directo

Munții
Buzăului.
La
apusul
Avînd
o
reputație
întreținută
lității activității din industrie
rul
întreprinderii de diții egale de muncă, șanse ega Erou între eroii neamului not
și agricultură, din celelalte do soarelui a ajuns la Siriu. unde doar de folclor, Buzăul își re
Tractoare din Miercurea- le de împlinire profesională tru de români.
menii. Dovada grăitoare a aces a început organizarea de șan vendică acum ambiții mult mai
Dacă ar fi să cuprindem intr-un singur cuvînt această imer
Ciuc : Vedeți cutia atui fapt — dezvoltarea unei im tier pentru realizarea unui im mari, între altele aceea de proobiectiv de investiții : ' ducător de energie electrică — ceasta din plastic transparent,
să putere, acest unic si sublim, cuvînt nu poate fi altul dec
presionante rețele de institute portant
„Amenajarea complexă a riului de la 1 mai 1988 prin Centrala conținind cîteva bucăți de șpan?
UNIRE : în muncă, in cuget și-n simțiri. Unirea întregului pc
de cercetare științifică in toate Buzău".
Hidroelectrică de la Nehciașu și
por
in jurul partidului comunist, al cărui rol conducător sdomeniile, strîns legată de aO
țin
permanent
pe
biroul
meu.
în
curînd
prin
cele
de
la
CînAcela a fost
începutul,
dovedit — viața a dovedit-o ! — inspiratorul și chezașul tuti
plicarea rapidă în producție a Eroica și frumoasa cronică a dești și Vernești.
E șpan luat în ziua de 27 ianua
ror victoriilor noastre. Unirea întregului popor în jurul tc
rezultatelor cercetărilor. Aș pu drumului spre lumină al hidroTimp de 15 ani, constructo- rie 1975, cu primul strung montat
varășului Nicolae Ceăușescu, secretarul general al partiduli,
tea exemplifica direct> cu felul energeticienilor buzoieni și al rii au înălțat in valea Siriului, de mine în această fabrică. Eram
președintele Republicii, exemplu de muncă și de dăruire revt
în . care se găsesc lucrurile in celor veniți de pe alte mari centimetru cu centimetru, un simplu inginer și mă zbăteam
luțion'ară. Putere creatoare prestigioasă, pe care prevederile di
întreprinderea noastră, „Elec șantiere din țară, începută In munte masiv cit Ciucașul — enorm ca să pot munci la trac
august 1974 la Siriu. a fost ex barajul, care acum, în pragul toare. Pină atunci fusesem —
cumentelor celui de-al XlV-lea Congres o pun pregnant in b
troputere", unde in prezent se tinsă
in ultimii ani în întreaga finalizării, se ridică cu aproape
mină, o solicită călăuzind-o cu înțelepciune, cu înalt spirit șt
realizează aproape întreaga pro zonă, pină la Surduc, unde a 580 metri deasupra nivelului deși absolvent la Iași al Facul
ințific, pe drumul înfăptuirii a noi și mărețe cuceriri socialist
ducție a țării de locomotive început înălțarea unui nou ba mării. Cum arată Siriul după tății de. Tehnologia Construc
și comuniste in anii ce vin.
diesel-eiectrice și electrice pen- raj, și continuată cu noi obiec- 15 ani ?
țiilor de Mașini — mai marele

&

*

*
*
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Călăuziți

strîns uniți

în jurul partidului
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O ETAPĂ NOUĂ, SUPERIOARĂ,
In făurirea societății
SOCIALISTE MULTILATERAL DEZVOLTATE
în cei 45 de ani care au trecut de
ționar", și tocmai de aceea tovarășul
la victoria revoluției de eliberare so
Nicolae Ceaușescu a atras în repe
cială și națională, antifascistă și
tate rinduri atenția că „trebuie să
antiimperialistă, cu deosebire după
acționăm întotdeauna pentru creș
Congresul al IX-lea al partidului,
terea continuă a acesteia". Evoluția
România" a străbătut Un drum al ma
productivității muncii va fi condițio
rilor izbînzi în toate domeniile vieții
nată în anii viitori de realizarea unor
economico-sociale, Izbînzi fără prece
ample programe de perfecționare a
dent în existența multimilenară a po
organizării producției și a muncii, de
porului nostru. în această perioadă
extindere largă a mecanizării, auto
istorică, edificarea noii orînduiri so
matizării și cibernetizării proceselor
ciale s-a realizat în succesiunea mai
de producție, acțiune ce va fi susți
multor etape, care au fost definite
nută deopotrivă de intensa activitate
de nivelul de dezvoltare a forțelor de
de ridicare a nivelului de pregătire
producție, de gradul de maturizare a
profesională, tehnică și economică a
relațiilor socialiste de producție, de
tuturor oamenilor muncii.
obiectivele și sarcinile fundamentale
Desigur, este de neconceput dez
ale progresului economico-social.
voltarea intensivă a economiei în
Potrivit Tezelor și proiectului
afara sporirii simțitoare a nivelului
Programului-Directivă pentru Con
tehnic șl calitativ al tuturor produ
gresul ăl XIV-lea al Partidului
selor. Potrivit proiectului ProgramuComunist Român, etapele procesului
lui-Directivă al Congresului al
revoluționar unitar de construire și
XIV-lea al partidului, realizadezvoltare a noii orînduiri în Româ
rea acestei cerințe fundamennia au următoarea succesiune :
tale a întregii activități econo
mice
impune perfecționarea acti
— etapa 23 August 1944 — 30 De
vității de concepție și proiectare, în
cembrie 1947, în care au fost înde
ideea alinierii produselor noastre la
plinite obiectivele revoluției popularcei mai înalți parametri atinși in
democratice.
cele mai avansate țări ale lumii, res
Anul 1948, tn care a avut loc actul
pectarea exemplară a disciplinei
naționalizării principalelor mijloace
tehnologice, a tuturor normelor de
de producție, a marcat trecerea la o
execuție ireproșabilă a produselor,
etapă nouă — etapa revoluției socia
întărirea controlului de calitate în
liste ; prima etapă de organizare pe
toate fazele procesului de fabricație.
baze socialiste a industriei, agricul
Un rol sporit în ridicarea nivelului
turii și celorlalte ramuri a cuprins o
tehnic și calitativ al produselor
perioadă de circa 16 ani — 1948—1965.
noăstre, cît și în întreaga acțiune de
Congresul al IX-lea al partidului
organizare și modernizare a întregii
marchează un moment de răscruce
economii naționale îl va avea dez
istorică în desfășurarea procesului
voltarea puternică a cercetării și înrevoluționar în țara noastră ; acest
vățămîntului.
Pe baza programelor
congres a inaugurat în 1965 cea de-a
elaborate sub conducerea tovarășei
doua etapă a construcției socialiste,
academician doctor inginer Elena
care a cuprins trei planuri cincinale—
Ceaușescu, România va deveni în
1965—1980. în această nouă etapă s-a
deceniul următor o puternică forță
asigurat crearea unei puternice in
a științei, învățămîntului și culturii.
dustrii socialiste, pe baza celor mai
Potrivit prevederilor din proiectul
noi cuceriri ale științei și tehnicii,
Programului-Directivă,
atît cerceta
dezvoltarea celorlalte ramuri de acti
rea aplicativă, cit și cea fundamen
vitate. consolidarea sectorului socia
tală vor fi strîns legate de exigen
list din agricultură și creșterea pro
tele dezvoltării intensive în toate
ducției agricole ; în acest interval de
ramurile economiei naționale, asigutimp, România a devenit o țară industrial-agrară în plină dezvoltare.
rind extinderea bazei proprii de ma
terii prime și resurse energetice,
La începutul anilor ’80, o dată cu
realizarea unor produse de înaltă
trecerea Ia cel de-al 7-lea și al 8-lea
tehnicitate, promovarea largă a teh
cincinal, România a intrat într-o nouă
nologiilor noi, competitive, ridicarea
etapă a dezvoltării sale economicofertilității
fondului funciar, crearea
sociale — etapa făuririi societății so
de soiuri și hibrizi de plante cu pro
cialiste multilateral dezvoltate și
ducții mari și rezistență superioară,
creării condițiilor de trecere treptată
de rase de animale de înaltă efici
spre comunism. în această etapă, ca
ență. în realizarea acestor obiective,
racterizată prin trecerea la dezvol
o
contribuție sporită va avea învățătarea intensivă a industriei și a ce
mintul prin integrarea puternică cu
lorlalte sectoare de activitate, . pe
cercetarea științifică. întreg invățăoaza celor mai noi cuceriri ale știinmîntul se va desfășura pe baza ce
;ei și tehnicii, obiectivul strategic îl
constituie trecerea României, pînă în
inul 1990, la un nou stadiu do dez
voltare — cel de țară socialistă meiiu dezvoltată, care are la bază dez
voltarea puternică a industriei șociaiste, a științei, învățămîntului și cui- ..
urii, dezvoltarea agriculturii, și înăptulrii noii revoluții agrare.
O dată cu deceniul viitor, 1991——2000,
e va trece la realizarea celei de-a
loua faze a făuririi societății sociaiste multilateral dezvoltate, cînd
tomânia se va înscrie in rindul țărior dezvoltate din punct de vedere
conomic, proces ce îi conferă acesei faze caracterul și dimensiunile de
lor mal noi cuceriri ale științei și
ază superioară a societății socialiste;
tehnicii, ale cunoașterii umane in
.e planul relațiilor de producție si
general, a concepției revoluționare
1 soluționării problemelor sociale,
despre lume și viață — materialis
ara noastră se află în prezent deja
mul dialectic șl Istoric.
aaintea țărilor capitaliste dezvoltate.
PERFECȚIONAREA
SISTEMU
DEZVOLTAREA INTENSIVA, MOLUI DE CONDUCERE, PLANI
îERNIZAREA INDUSTRIEI, A CEFICARE ȘI ORGANIZARE A ÎN
.ORLALTE RAMURI PE BAZA CETREGII ACTIVITĂȚI DE DEZ
,OR MAI NOI CUCERIRI ALE ȘTIVOLTARE
ECONOMICO-SOCIALA.
NȚEI ȘI TEHNICII. Condiția esenPunind in centrul întregii politici de
ală pentru realizarea celei de-a
construire a socialismului făurirea
oua faze, superioare, a edificării sounei puternice baze tehnico-mateietății socialiste multilateral dezvolriale, ca factor primordial al pro
ite o reprezintă dezvoltarea, în congresului multilateral al societății.
nuare, pe baze intensive, a forțeCongresul al IX-lea al partidului a
>r de producție. înfăptuirea obiectiinaugurat, totodată, sub impulsul
ului dezvoltării intensive impune în
gîndirii
revoluționare, novatoare a
rim-plan necesitatea extinderii și
tovarășului Nicolae Ceaușescu, epoca
lodernizării puternice a bazei tehunor profunde perfecționări în sis
ico-materiale a industriei, cit și a
temul de conducere, planificare șl
sigurării unei puternice baze proorganizare a întregii activități ecorii de materii prime și materiale, de
nomico-sociale, corespunzător cerin
•surse energetice, astfel incit să se
țelor fiecărei etape istorice. în a>alizeze concordanța necesară între
ceastă vastă și complexă acțiune s-a
'rințele reproducției lărgite șl posipornit
de la principiul că formele
ilitățile efective de a le acoperi ca
de conducere și planificare nu sînt /
ilum, structură și calitate. în acest,
date o dată pentru totdeauna, ci trg•op, se va urmări cu stăruință îndebuie perfecționate continuu, în ra
inirea neabătută a programelor naport cu dezvoltarea forțelor de pro
onale în domeniile minier, petroducție. în această viziune au fost
er, al materialelor de construcții,
întreprinse succesive acțiuni de per
îimiei și metalurgiei, se va promova
fecționare
a întregului mecanism al
rconsecvență politica de exploatare
vieții economico-sociale, ceea ce a
țională a bazei de materii prime și
asigurat crearea ■ unui original sis
•surse energetice, de creștere a retem bazat pe principiile autocondu
•rvelor și de valorificare complexă
acesteia. Concomitent, va fi conticerii și autogestiunii muncitorești, a
lat procesul de dezvoltare a inunei structuri instituționallzate prin
îstriei prelucrătoare, acordîndu-se
care se realizează democrația mun•ioritate ramurilor și subramurilot
citorească-revoluționară.
» virf, care au reala capacitate de
Desfășurarea în continuare a pro
asigura valorificarea, la un înalt
cesului de perfecționare a întregii
vel de eficiență, a tuturor factorivieți economico-sociale din țara
r de producție.
noastră are în vedere cîteva direcții
Asigurarea resurselor necesare atît
esențiale de acțiune, între care se
■zvoltării intensive a economiei, cît
remarcă cu precădere creșterea tot
ridicării nivelului de trai al pomal puternică a rolului politie con
irului impune menținerea, pe anducător al Partidului Comunist Ro
mblul perioadei 1991—2000, a unei
mân — centrul vital al națiunii
te a acumulării de 28—30 la sută,
noastre — care poartă răspunderea
irtidul nostru va continua cu neslădirectă pentru elaborarea și înfăp
tă fermitate această politică, ce și-a
tuirea cu succes a programelor de
vedit în mod strălucit caracterul
dezvoltare a societății socialiste ro
alist, științific, împreună cu așemânești. în gindirea tovarășului
rea la baza întregii dezvoltări a
Nicolae Ceaușescu, acest proces im
inței și tehnicii celei mai avansate.
plică consolidarea necontenită a
Dezvoltarea pe baze intensive a înunității politice, ideologice și orga
?gii economii, impune, pe lingă un
nizatorice a partidului, perfecționa
ire efort de investiții pentru amrea democrației de partid și spori
ficarea forțelor de producție, și o
rea combativității, a spiritului revo
eocupare sporită în ce privește moluționar, creșterea răspunderii tutu
I de utilizare a resurselor, în senror comuniștilor, dezvoltarea conti
1 respectării normelor de -consum
nuă a legăturilor partidului cu clasa
materii prime, materiale'"și enermuncitoare, cu masele largi de oa
î, reducerii lor sistematice prin
meni ai muncii, cu întregul popor.
omovarea celor mai noi cuceriri
Obiectivele și sarcinile tot mai com
> științei și tehnicii contemporane.
plexe ale construcției socialiste im
3 amploare sporită cunoaște în
pun afirmarea tot mai puternică a
ii deceniului următor activitatea
partidului ca forță politică condu
recuperare șl refolosire a energiei
cătoare a întregii societăți. în viziu
iundare, a materialelor, subansamnea acestei aprecieri de fond, Tezele
;lor și pieselor, astfel încît, pe apentru Congres subliniază caracte
rstă bază, să se obțină peste 50 la
rul greșit, profund dăunător, al con
_ă din necesarul de materii prime
cepțiilor care susțin revenirea în so
piese de schimb.
cialism la sistemul pluri-partid.
Accentuarea caracterului intensiv
Asemenea teorii nu urmăresc altceva
decît să deschidă calea reîntoarcerii
dezvoltării economiei noastre nanale în viitorul cincinal și în perla formele anacronice, perimate, ale
?ctivă este condiționată de crcștesistemului politic capitalist, să lip
1 mai accentuată a productivității
sească societatea de forța politică
meii ; în concepția secretarului gecea mai înaintată, înarmată cu con
ral al partidului, ridicarea putercepția științifică despre muncă și
:ă a productivității muncii, „a fost,
viață, capabilă să unească și să or
o și va fi un factor revolu
ganizeze toate forțele națiunii.

Viața însăși a demonstrat că in con
în întreg deceniul viitor, valorifi
dițiile noi, create după dispariția
carea superioară, la maximum a
claselor
exploatatoare,
existența
potențialului productiv existent va
partidului unic al clasei muncitoare
constitui cerința esențială pentru ab
și întărirea unității poporului în ju
solut toate colectivele de muncă, a
rul său reprezintă o necesitate isto
cărei înfăptuire impune creșterea
rică obiectivă.
răspunderii si inițiativei tuturor oa
menilor muncii din unitățile socia
în strînsă interdependență cu creș
liste — de stat și cooperatiste — în
terea rolului politic conducător al
gospodărirea cu înaltă eficientă a
Partidului Comunist Român, noua
mijloacelor de care dispun, in dez
etapă de făurire a societății socia
voltarea continuă a proprietății so
liste multilateral dezvoltate impune
cialiste. temelia trainică a ridicării
perfecționarea continuă a rolului și
nivelului de trai al întregului ponor.
funcțiilor statului în raport cu
schimbările ce au loc în societatea
OBIECTIVUL SI
DIRECȚIILE
românească, în sensul accentuării
PRIORITARE ALE DEZVOLTĂRII
caracterului său de stat al oameni
ROMÂNIEI ÎN CINCINALUL 1991—
lor muncii, al democrației muncito1995 ȘI ÎN PERSPECTIVA. Proiec
rești-revoluționare. Partidul nostru
tul Programului-Directivă al Con
apreciază că statul socialist își păs
gresului al XIV-lea precizează că
trează și își va păstra încă multă
obiectivul fundamental al celui
vreme rolul in societatea socialistă.
de-al 9-lea cincinal îl consti
Potrivit principiului înfăptuirii so
tuie
dezvoltarea intensivă a eco
cialismului cu poporul și pentru po
nomiei naționale, aplicarea pro
por, perfecționarea rolului și func
gramelor de organizare și moder
țiilor statului se Va realiza în strînsă
nizare a producției pe baza ce
legătură cu dezvoltarea largă a for
lor mal avansate cuceriri ale știin
melor democratice de conducere, aței si tehnicii, realizarea unei noi
sigurindu-se participarea tot mai ac
calități a muncii in toate domeniile
tivă a clasei muncitoare, țărănimii,
de
activitate, asigurîndu-se trecerea
intelectualității, a întregii națiuni la
la cea de-a doua fază, superioară, a
elaborarea și transpunerea in viață
construirii societății socialiste multi
a politicii de dezvoltare economicolateral dezvoltate în. patria noastră,
socială a țării. în contextul larg al
a înfăptuirii Programului partidului.
adîncirii caracterului democratic al
Pentru înfăptuirea acestui obiec
actului de conducere, a vieții econo
tiv, proiectul Programului-Directivă
mico-sociale, partidul nostru are în
prevede numeroase direcții de ac
vedere ridicarea, în continuare, pe
țiune care constituie în fapt sarcini
un plan calitativ superior, a autode bază ale întregului nostru popor
conducerii muncitorești prin spori
cursul cincinalului viitor, între
in
rea rolului adunărilor generale și al
care se impun cu precădere atenției:
consiliilor oamenilor muncii în des
perfecționarea organizării, moderni
fășurarea cu eficiență tot mai înaltă
zarea și dezvoltarea producției, în
a activității în toate unitățile socia
strînsă legătură cu tendințele evolu
liste.
ției progresului științifico-tehnic
în ansamblul procesului de per
contemporan, folosirea la înalți in
fecționare, întărirea autoconducerii
dici de eficiență a capacităților de
muncitorești, sporirea rolului dife
producție : sporirea substanțială a
ritelor organisme de stat, al centra
producției și venitului național pe
lelor și întreprinderilor se va reali
unitatea de fonduri fixe ; intensifi
za pe fondul afirmării principiului
carea eforturilor pentru dezvoltarea
conducerii unitare, 'pe baza planului
bazei de materii prime și resurse
national unic de dezvoltare ec'onoenergetice în condițiile exploatării
mico-socială. Desfășurarea acestor
raționale, cu randament ridicat a aprocese trebuie să aibă drept fina
cestora ; dezvoltarea în continuare a
litate întărirea conducerii unitare a
industriei prelucrătoare; optimizarea
activității economico-sociale, conco
corelației dintre cele două ramuri de
mitent cu creșterea răspunderii or
bază ale economiei naționale — inganismelor autoconducerii muncitorești-revoluționare, a centralelor șl "■’dustria și agricultura — care se va
realiza prin înfăptuirea neabătută a
întreprinderilor pentru gospodărirea
obiectivelor noii revoluții agrare.
cu eficientă tot mai înaltă a fondu
rilor încredințate de popor.
în atenție se va afla, de asemenea,
continuarea procesului de repartiza
ÎNFĂPTUIREA NEABĂTUTA A
re rațională, pe întregul teritoriu, a
PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE
forțelor de producție, în vederea
ECONOMICO-SOCIALA, de orgadezvoltării economico-sociale a tutu
ror județelor, orașelor și comunelor,
de organizare teritorială și sistema
tizare a localităților.
'
Orientarea spre realizarea unei
înalte eficiente în întreaga activitate
economică presupune, totodată, creș
terea mai rapidă a productivității,
Reducerea simțitoare a consumurilor
materiale și energetice, valorificarea
superioară a tuturor resurselor, di
minuarea cheltuielilor de producție,
ridicarea, pe această bază, a renta
bilității tuturor unităților economice,
a tuturor produselor.
întreaga dezvoltare a economiei va
NIZARE A TERITORIULUI ȘI DE
fi subordonată, ca și pînă acum, ri
MODERNIZARE A TUTUROR LO
dicării. în continuare, a nivelului de
CALITĂȚILOR PATRIEI. Procesul
trai al întregului popor, satisfacerii
de dezvoltare si modernizare a bazei
în condiții tot mai bune a necesită
tehnico-materiale în viitorul cinci
ților oamenilor muncii de produse și
nal are în vedere repartizarea ra
servicii.
țională. echilibrată a forțelor de pro
în primul deceniu al mileniului
ducție oe întreg teritoriul tării, con
trei se va asigura înfăptuirea depli
tinuarea procesului de organizare și
nă a societății socialiste multilateral
modernizare a localităților patriei.
dezvoltate, înaintarea tețmă a Româ
Proiectul Programului-Directivă pre
niei spre comunism. Avînd drept
vede realizarea unui volum de acti
coordonată fundamentală dezvoltarea
vitate economică pe locuitor de cel
puternică
a forțelor de producție,
puțin 100 000 Iei. ceea ce va asigura
prin aplicarea celor mai noi cuceriri
condiții pentru creșterea apreciabilă
ale revoluției științifico-tehnice, în
a forței economice a fiecărui județ.
acest ultim deceniu al mileniului doi,
Pe această temelie trainică se va
România va deveni o țară dezvolta
desfășura in continuare înfăptuirea
tă, cu o economie intensivă, armoneabătută a programului de dezvol
nios structurată, de înaltă eficiență,
tare si modernizare a tuturor loca
în
ansamblul producției materiale,
lităților patriei si de organizare a
industria
va deține și în viitor rolul
teritoriului. La nivelul județelor se
determinant, volumul producției urva urmări valorificarea superioară a
mînd a se dubla în anii 2000—2005,
resurselor materiale si umane, utili
față de 1990. în cadrul industriei
zarea cu eficientă maximă a poten
țialului productiv, inclusiv a celui din
prelucrătoare accentul se va pune pe
industria mică : programele de dez
valorificarea superioară a resurselor
voltare economico-socială a munici
materiale și de muncă, pe dezvolta
piilor si orașelor vor urmări, cu pre
rea ramurilor și subramurilor de
cădere. utilizarea deplină a capaci
vîrf, ale căror produse încorporează
tăților de producție din absolut toate
munca de înaltă calificare, creativi
ramurile activității economice, rea
tate științifică și tehnică, un con
lizarea unei densități optime a con
sum minim de materii prime șl estrucțiilor. organizarea cît mai ra
nergiie.
țională a lucrărilor edilitare si trans
portului. functionarea în bune con
Industria și agricultura vor con
diții a rețelei unităților de lnvăstitui și In viitor ramurile de bază
tămint. sănătate si cultură. La nive
ale economiei naționale ; va fi con
lul comunelor se va pune accent
tinuată politica de înfăptuire a noii
deosebit pe întărirea puterii econo
revoluții agrare. Pînă în anii 2000—
mice a unităților agricole, integrarea
2005 va trebui să se ajungă la o re
organică a industriei mici în com
coltă stabilă de 40—45 milioane tone
plexul economic al fiecărei locali
de cereale anual.
tăți. Dezvoltarea economică com
Marile transformări care vor avea
plexă. pe baze moderne, a tuturor lo
loc în economia noastră se vor înte
calităților va permite transforma
meia pe dezvoltarea puternică a
rea muncitorului agricol într-un
științei românești, care se va afirma
muncitor de tip nou, capabil să în
deplin ca forță de producție nemij
deplinească nu numai funcții econo
locită, sporindu-și contribuția la
mice, agricole, ci și funcții industria
creșterea productivității muncii, so
le și în domeniul serviciilor. Prefa
ciale, ridicarea gradului de valorific
cerile economice adinei din lumea
care a resurselor și nivelului tehnic
satului vor asigura locuitorilor aces
și calitativ al produselor. Adîncile
tuia condiții de muncă și de viață
prefaceri de ordin calitativ care vor
tot mai apropiate de cele de la
avea loc în ansamblul economiei na
orașe.
ționale vor asigura premise favora
bile pentru participarea tot mai lar
CERINȚELE NOII ETAPE DE
gă. cu eficiență sporită a țării noas
DEZVOLTARE
ECONOMICO-SO
tre la diviziunea internațională a
CIALA A ROMÂNIEI. Pentru ca
muncii.
dezvoltarea intensivă să devină tră
•Preocupîndu-se neslăbit de dezvol
sătura dominantă a dezvoltării for
tarea și modernizarea forțelor de
țelor de producție în perioada care
producție, partidul va acționa, tot
urmează, proiectul Programului-Di
odată, pentru perfecționarea, în con
rectivă prevede ca. pe fondul lăr
tinuare, pe baza proprietății socialis
girii bazei proprii de materii prime
te, a întregului ansamblu al relațiilor
si energie, să se asigure moderniza
de producție și sociale, astfel incit să
rea ramurilor de înaltă prelucrare,
se asigure concordanta necesară din
ale căror produse trebuie să încorpo
tre acestea și evoluția forțelor de
reze minimum de resurse naturale,
producție.
munca de complexitate ridicată fi
ind rezultatul utilizării unor tehnici
O atenție deosebită consacră orien
si tehnologii care reflectă cele mai
tările de perspectivă creșterii ro
noi cuceriri ale revoluției stiințificolului științei, învățămîntului și cul
tehnice. în deplină armonie cu dez
turii, ca factori de formare și
voltarea si modernizarea industriei
afirmare a omului nou, multila
— în calitate de ramură conducă
teral pregătit, cu o înaltă con
toare a economiei
naționale —
știință revoluționară. întreg acest
proiectul Programului-Directivă con
ansamblu de prefaceri survenit în
ține un ansamblu de obiective si
absolut toate sferele vieții economi
măsuri menite să determine conti
co-sociale va asigura premisele
nuarea înfăptuirii noii revoluții apentru afirmarea' tot mai riguroasă
grare. crearea unei agriculturi socia
a principiilor comuniste de muncă și
liste de înalt randament si mare
viață.
productivitate, cu producții sigure și
stabile.
Ioan ERHAN

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCI
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI
O „Lucrări de precizie" își inti
tulează recenta scrisoare trimisă
redacției corespondentul voluntar
Gheorghe Lupu, de la Schela de
Producție Petrolieră Țicleni. în
atelierul de strungărie de la aceas
tă unitate, condus cu multă com
petență de comunistul Ion Popescu,
maistru mecanic, pe lingă multi
plele tipuri de piese, se mai exe
cută și scule pentru instrumenta
ții la sondele în intervenții, repa
rații capitale, probe producție, pre
cum și pentru sondele de mare
adîncime.
Colectivul din acest atelier și-a
propus ca în întimpinarea Congre
sului al XIV-lea al partidului să
lucreze o zi pe săptămînă cu ma
teriale recuperate. Iată și cîțiva
dintre acești oameni destoinici: Ion
Vrinceanu, Doina Moangher. Iu
lian Achim. Vasile Cobianu. Con
stantin Bădoiu și Emil îngustu.

© Pentru locuitorii orașului Ur|cani, care cunoaște un puternic
proces de dezvoltare și moderniza
re — ne scrie corespondentul vo
luntar, prof. Ioan Vlad — s-a dat
de curînd în folosință un nou ma
gazin general. Noua unitate însu
mează o suprafață comercială de
1 500 mp și cuprinde raioane de
confecții și încălțăminte pentru fe
mei, bărbați și copii, de menaj și
sticlărie, alimentara cu autoservire,
cofetărie cu terasă deschisă. De
menționat că in perioada actualu
lui cincinal, pentru locuitorii ora
șului Uricani au fost construite și
date în folosință unități comercia
le ce însumează peste 5 000 mp
suprafață de desfacere și depozi
tare.

• Dornici să-șl vadă orașele și
satele in care muncesc și trăiesc
cît mai frumoase șt bine gospodă
rite, locuitorii municipiului Slati
na, ai orașelor Caracal, Corabia,
Balș, Scornicești, Drăgănești-Olt și
Piatra Olt, precum și din cele 74 de
comune ale județului Olt au reu
șit să realizeze prin muncă patrio
tică un volum de lucrări edilitargospodărești în valoare de 600 mi
lioane lei, îndeplinindu-și cu 5
luni mai devreme angajamentul
anual asumat în întrecerea so
cialistă.
Corespondentul voluntar Nicolae
Bițu ne scrie că eforturile șl e-

nergiile lor creatoare sînt concre
tizate in amenajarea în această pe
rioadă a 6 150 mii mp zone și spa
ții verzi, plantarea a 1 022 mii pomi,
arbori și arbuști, repararea a 3 073
mii mp străzi și trotuare, 27 121
poduri și podețe etc. De aseme
nea, au mai fost amenajate 247 te
renuri de sport și locuri de joacă
pentru copii, 55 trasee turistice,
s-au executat și alte lucrări de in
teres obștesc.
• Printr-o mai bună organizare
a muncii, prin aplicarea de noi
tehnologii și întărirea ordinii și
disciplinei, colectivul Autobazei de
transport nr. 2 Dorohoi, din cadrul
întreprinderii Județene de Trans
porturi Locale Botoșani, a reușit să
îndeplinească și depășească lună
de lună, planul la toți indicatorii.
Corespondentul voluntar Nicolai
Mistrinescu ne mai relatează că,
la această unitate, prin reorgani
zarea atelierului de reparații s-a
asigurat repararea motoarelor, a
cutiilor de viteze si a transmisiei
la un preț de cost mult mai scă
zut decît cel cerut de unitățile
specializate. De asemenea, un alt
ciștig îl reprezintă reducerea sub
stanțială a timpului de staționare

a mijloacelor de transport, realizîndu-se astfel însemnate econo
mii. Date fiind rezultatele de pînă
acum, colectivul autobazei este hotărit ca pînă la forumul comuniști
lor din luna noiembrie să îndepli
nească toți indicatorii de plan pe
întregul an.

O Pasionatul corespondent vo
luntar Alexandru Rezea din Rîmnicu Vîlcea ne scrie de această
dată despre unele neglijențe în
gospodărirea și îngrijirea parcului
„Zăvoi" din această localitate.
„Acele porți din lemn, frumos
sculptate, care erau la intrarea în
parc, azi nu mai sînt, fiind dis
truse cu vremea, izvoarele din pare
nu mai sînt bine întreținute, la
cul nu este curățat de parcă ar fi
părăsit, pe el nu mai plutesc am
barcațiunile de agrement. Chiar
dacă a venit toamna, îngrijirea
parcului merită să se bucure de
mai multă atenție, aici existînd și
un stadion, o bibliotecă, o terasă
și un restaurant. De asemenea, de
mal multă grijă ar trebui să se
bucure și parcul din centrul mu
nicipiului, unde funcționează și
Casa pionierilor și șoimilor pa
triei".

Centrul de cultură și creație „Cîntarea României" al sindicatelor din orașul
Rovinari
Foto : Dorin Brozbi

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT
• Regionala de Căi Ferate București t Organele de
specialitate ale regionalei au verificat cu atenție sesi
zarea adresată „Scînteii" de către cititorul Marin Grosu și au constatat că aspectele negative semnalate pri
vind eliberarea legitimațiilor de călătorie in stațiile
C.F.R. Periș, Plofești-Sud și halta Boldești se con
firmă. în consecință, personalul din unitățile mențio
nate mai sus. vinovat de neîndenlinirea obligațiilor
de serviciu, a fost sancționat disciplinar.
De asemenea, pentru prevenirea unor asjtfel .de
* si
tuații și îmbunătățirea activității de servire a publi
cului călător, modul de eliberare a legitimațiilor de
călătorie a fost inclus ca punct distinct în tematica
controalelor efectuate de organele regionalei.
• Uniunea Județeană a Cooperativelor Agricole de
Producție Teleorman : Pentru unele abuzuri și ilegali
tăți constatate la Cooperativa Agricolă de Producție
Tnvale-Moșteni. secretariatul Comitetului Județean
Teleorman al P.C.R. a luat următoarele măsuri : sanc
ționarea pe linie de partid cu „vot de blam cu aver
tisment" a președintelui cooperativei, Ion Paraschiv,
și schimbarea sa din funcție ; destituirea din funcția
de șef de fermă zootehnică a lui Ion Stingă ; recupe
rarea de la cei vinovați (fostul președinte al coope

rativei, I. Paraschiv, și fostul contabil-șef. Ilie Stocheci) a contravalorii unor produse înstrăinate din
avutul unității.
• Direcția pentru Probleme de Muncă și Ocrotiri
Sociale Vaslui : Potrivit prevederilor Decretului nr.
410/1985, pentru persoanele cărora le-a încetat con
tractul de muncă din vina lor. in condițiile in care,
potrivit legii, vechimea în muncă se întrerupe, alo
cația de stat pentru copii se acordă numai după 3 luni
de la data reîncadrării cu contract de muncă pe durată
nedeterminată ; iar pentru următoarele 6 luni, cuan
tumul alocației Se reduce cu 50 la sută.
în ce-I privește pe cititorul Gheorghe Cazacu din
orașul Negrești, cafe s-a adresat ziarului, întrucit s-a
reîncadrat cu contract de muncă pe durată nedeter
minata Ia data de 5 ianuarie a.c., are drept la alo
cație începînd cu luna mai cu condiția să fi depus
dosarul la unitate. Astfel. în perioada celor 6 luni
(mai—octombrie) beneficiază de alocația in cuantum
redus cu 50 la sută, iar din luna noiembrie a.c.. potri
vit prevederilor actului normativ menționat mai sus,
în cuantum integral de sută la sută.

Rubrică realizată de Gheorghe PARVAN

Cînd puterea pămîntului este pusă
în valoare de puterea colectivului
(Urmare din pag. I)

și alții, oare, cu timpul,
pricepuseră noile rosturi ale
muncii noastre. Ei ziceau :
„Cum o să lăsăm acolo po
rumbul nostru ? Pînă la
primăvară îl mănîncă mis
treții său putrezește...". S-a
iscat o discuție, o înfrun
tare între unii și alții... Am
făcut niște coșuri mari și
le-am montat la tractoare.
Cu o parte din oameni,
ăștia, din urmă, de care vă
ziceam, am intrat în cîmpul
inundat... A fost greu tare.
Nici n-am reușit atunci să
scoatem tot porumbul de
acolo. L-am mai cărat și
iarna, cu săniile... Alta era
dacă ar fi sărit toți de la
început... Acuma s-a schim
bat treaba. Acum doi ani,
ferma numărul unu a ră
mas în urmă cu recoltatul
porumbului. Alții, de la alte
ferme, care isprăviseră, au
vrut să le vină în ajutor
celor de la ferma unu. Dar
ce, au primit ? Au sărit ca
arși. Chestiuiw de mîndrie...
Parcă le văd și acuma, niș
te femei aprige... Voicu
Alexandra, Sima Tudora,
Berea Tudorița, Toader
Liza... S-au așezat în capul
tarlalei și nu ne-au dat voie
să intrăm in porumbul fer
mei lor. „Lasă că scoatem
noi porumbul de aici, la
timp îl scoatem, că nu s-a
încheiat termenul 1“ Și l-au
scos, într-adevăr. Au mun
cit mai multe ore pe zi,
s-au organizat mai bine și
au reușit. Vedeți ? la dis
tanță de nici douăzeci de
ani, altă atitudine, din par
tea acelorași oameni, față
de aproape aceeași pro
blemă...
— Ce explicație îi dați 7
Ce s-a întîmplat 7
— Păi, s-a întîmplat ;
multe s-au întîmplat în acest timp. Intîi că averea
aceasta colectivă a crescut,
s-a întărit, cooperativa a
devenit. într-adevăr, o for
ță. O forță care și-a spus
cuvîntul în întreaga exis
tență a acestor oameni. A
devenit foarte limpede pen
tru ei că aici, în cooperati
vă. e sursa bunăstării lor,
a tuturor lucrurilor care
le-au transformat viața. Că
numai cooperativa a fost în
măsură să-i dea pămîntului
nostru puteri pe care altă
dată nici nu 1 le puteam
bănui. Dezvoltarea econo
mică nu s-a putut produce
dintr-o dată ; mai pe la în
ceput, multă vreme coope
rativa a rămas săracă. Din

multe cauze. Intîi pentru că
nu aveam experiența -unui
asemenea sistem de lucru,
nu aveam nici tehnologiile
de azi, nici mijloacele teh
nice și materiale pe care le
implică, nici priceperea și
nici încrederea în ele... Cînd
pornești de la prea puțin,
astea se capătă greu, în
timp, cu multă răbdare șl
trudă...
— Vorbeați de puterea
pămîntului... E puterea lui
naturală sau una pe care
i-ați dat-o dumneavoastră,
cooperativa 7
— Și una și alta. Mai bine
zis, nu se poate una fără
cealaltă... Avem, am avut
întotdeauna cel mai bun
pămînt care există, tipul de
sol cel mai productiv, cer
noziom ciocolatiu. Dar ce
reprezenta el, ce posibilități
avea, noi n-am știut decît
încoace, tîrziu, cînd am dobîndit mijloacele și price
perea de a pune în valoa
re această fertilitate natu
rală. Pînă în urmă cu patru
zeci de ani, țăranul de la
noi avea, de regulă, 2—3
pogoane de pămînt, o căru
ță cu doi cai și cîteva unel
te agricole simple. Scotea
între 1 000 șl 1 700 de kg de
porumb la hectar, niciodată
și sub nici o formă mai
mult. Și muncea mult, mult
de tot... Mai lucrăm șl azi
cu sapa, după prășitul me
canic prășim și manual, alt
fel nu se poate, deocamda
tă. Dar poate nu știați că
sapa de azi e mai puțin
decît jumătate față de sapa
de acum 40 de ani. Era
mare și grea sapa, lată de
40—50 de cm... Că trebuia
să tai cu ea pirul, cea mai
a dracului buruiană din
cite există. Iar Bărăganul
era infestat cu pir. Noi, cu
mecanizarea de azi, am
stirpit pirul. Complet. Pe
atunci însă... îmi aduc
aminte o întîmplare. Eram
copilandru și aveam un
unchi, om voinic și pu
ternic, mai trăiește și acum, are 90 de ani... Ca să
mai iasă din nevoi, luase
un hectar de la boier ca
să-1 muncească in dijmă.
Pămînt cam nelucrat. Cînd
a fost la prășit, porumbul
pus de acest unchi al meu
nu se mai vedea nicicum.
Se vedea doar un cîmp cu
pir mare și des. Și-a scuipat
omul în palme și s-a pus
pe treabă. Sapa mare și
grea, pirul des și cu rădă
cini vînjoase... Luptă a
fost, nu muncă. Seara, cînd
a ajuns omul acasă, era

istovit șt rupt de foame.
Mătușa mea pregătise bli
dul cu ciorbă de ștevie...
Dar el încă de la poartă a
strigat : „Taie, Leano, o
găină, că nu mai pot !“ „De
unde, că nu mai avem decît
una și aia e cloșcă". „Taie
cloșca, Leano, că m-a doborît pirul 1“ Noi am rîs atunci, dar nu era de rîs...
De asta vă spun, oricît era
de bun pămintul, plugarul
nostru, singur, cu mijloa
cele și cu puterile lui pu
ține era neputincios în fața
acestui pămînt...
V-am spus cit porumb sco
tea un țăran de la noi de
pe un hectar. Noi, acum,
vorbim de vagoane de po
rumb de pe un hectar. Dar
nu știți ce a fost cînd am
scos noi prima producție da
porumb cît de cit mai ca
lumea, vreo 5 000... Erau
unii, mal vîrstnici, care se
uitau cruciți și tot spuneau:
„Cinci căruțe 7 — la noi că
ruța de 1000 de kile era
măsura — nu se poate !
Ăștia au pe dracu in ei".
Era prima dată cînd arasem
mai ca lumea, cu tractoare
mai puternice și semănasem
un soi nou, mai productiv...
Cu timpul, lucrurile astea
au devenit monedă curen
tă. Mai acum cîțiva ani,
cînd am discutat planul
și-am zis să facem 10 000
de kg de porumb la ha, au
sărit cu gura : „Cît 7 Nu
mai zece mii 7 Da’ ce, noi
numai de zece mii sîntem?"
Acum oamenii cunpsc va
loarea pămîntului nostru, a
proprietății noastre... N-ar
fi ajuns la această cunoaș
tere dacă nu s-ar fi urmat
acest drum, al muncii în co
mun și al dezvoltării coo
perativei, al dezvoltării agriculturii socialiste, în ge
neral, al revoluției, apoi al
noii revoluții agrare. Noi
înfăptuim, într-adevăr, re
voluția, n-o punem doar pe
firmă...
— înțeleg că nu este o
simplă schimbare a felului
de a vorbi despre proprie
tatea obștească, ci o modi
ficare mai profundă a ati
tudinii față de rosturile
muncii în comun..
— Este o transformare a
structurii morale și profe
sionale a țăranului față, în
față cu cerințele noi ale
muncii în agricultură. In
primul rînd că producțiile
de azi nu s-ar fi putut ob
ține cu nivelul de cunoștin
țe din urmă cu decenii. Toți
cooperatorii noștri au ab
solvit cinci-șase cicluri ale

învățămîntului agrozooteh
nic și au dobîndit astfel cu
noștințe temeinice despre
noile tehnologii. Să nu
uităm apoi că tot țărani
sînt și tot cooperatori ii
socotim și pe mecanizatori
— cîteva zeci — care au
fost special instruiți profe
sional și lucrează acum cu
mașini moderne. Avem apoi
tehnicieni agronomi și zootehniști, de protecția plan
telor și de irigații, oameni
specializați în diferite ope
rații, avem o mulțime de
oameni bine calificați în ateliere. Schimbarea de ati
tudine de care vorbeam
asta a însemnat în primul
rînd : efortul pregătirii, al
cunoașterii.
— Vorbeați de o revolu
ție și in felul de a trăi al
oamenilor...
— Păi să socotim tot așa.
prin comparație. Ați văzut
satul, casele... Case zdrave
ne, mari, frumoase, ogrăzi
cu de toate în ele, chiar și
cu garaje, că sînt vreo 160
de mașini mici... In case
mobilă nouă și scumpă, co
voare persane, televizoare,
frigidere, baie, de toate...
Hai să vă spun acuma cum
era casa țăranului nostru
pînă mal acum vreo 30—40
de ani... O odaie, cel mult
două, cu o „focărie" Ia mij
loc, o vatră din lut... Toată
casa era din lut, chiar și
patul... In vremea copilăriei
mele mal erau încă și bor
deie... Eu, de exemplu,
m-am născut într-un bor
dei, la curtea boierului...
Chiar și numele satului
nostru vine de Ia un bordei,
al lui Moș Doru... Care ți
nea cai de schimb pentru
poștalioane... Un bordei mic,
mărunt... La Doru cu bor
deiul mărunt... Dor Mă
runt... E și nu e legendă.
Bordeiul lui Moș Doru l-am
mai apucat și eu... Ce se
putea găsi și ce viață se
putea duce lntr-un bordei 7
Așa că, vă rog, intrați în
orice casă vreți dumnea
voastră și rugați-le pe gaz
de să facă ele comparație
cu ce a fost. Și vedeți ce
vă vor spune...
— Noi, de fapt, trebuia
să discutăm despre proprie
tatea socialistă...
— Păi nu asta am discu
tat 7
— Ba da, fără să o spu
neți, despre asta ați vorbit.
Foarte concret și foarte
convingător. Vă mulțumesc.

Mihaî CARANFII.
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telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUSESCU

Oamenii muncii din agricultură raporteazâ
încheierea recoltării unor culturi
si obținerea de producții mari la hectar
UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
LA FLOAREASOARELUI
IN JUDEȚUL TIMIȘ
• întreprinderea Agricolă de
Stat Sinnicolau Mare — 5 910
kg Ia hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ghilad — 5 890 kg la
hectar

IN JUDEȚUL SATU MARE
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Culciu — 5 825 kg la
hectar

ÎN JUDEȚUL BIHOR
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Episcopia Bihor —
5 675 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Nojorid — 5 550 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Sinnicolau Român —
5 485 kg la hectar

IN JUDEȚUL IAȘI
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Tîrgu Frumos — 5 560
kg la hectar

LA CARTOFI
DE TOAMNĂ
ÎN JUDEȚUL HARGHITA
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Tușnad — 67 254 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cozmeni — 66 327 kg
la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Secuieni — 63 850 kg
la hectar

IN JUDEȚUL BIHOR
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Tarcea — 67 150 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Diosig — 66 230 kg la
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cherechiu — 65 800 kg
la hectar

IN JUDEȚUL COVASNA
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cernat — 65 510 kg la
hectar
• întreprinderea Agricolă de
Stat Uzun — 64 200 kg la hec
tar

IN JUDEȚUL BRAȘOV
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Prejmer — 65 225 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Hălchiu — 64 410 kg la
hectar

IN JUDEȚUL VASLUI
• întreprinderea Agricolă de
Stat Vetrișoaia — 64 270 kg la
hectar

IN JUDEȚUL SATU MARE
• Asociația Economică de Stat șl
Cooperatistă Legumicolă Apa
64 010 kg la hectar

IN JUDEȚUL CONSTANȚA
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Movilița — 63 700 kg la
hectar

IN JUDEȚUL ARGEȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Țițești — 63 150 kg la
hectar

IN JUDEȚUL MARAMUREȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Groși — 63 100 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Tăuții Măghcruș —
62 000 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Mircșu Mare — 61100
kg la hectar

IN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Bucșani — 61 900 kg la
hectar

IN JUDEȚUL IAȘI
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Moțca — 61120 kg la
hectar

LA SFECLA
DE ZAHĂR
IN JUDEȚUL GIURGIU
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Singurcni — 83 200 kg
la hectar,
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Adunații Copăceni —
81 700 kg la hectar

LA SOIA
IN JUDEȚUL ARGEȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Slobozia — 5 250 kg la
hectar

IN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Nicolae Bălcescu —5 205 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Tăriceni — 5 180 kg la
hectar
în telegrame adresate tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, lucrătorii ogoa
relor din unitățile agricole de stat
și cooperatiste amintite anunță
terminarea recoltării unor culturi
și realizarea de producții mari la
hectar, superioare prevederilor de
plan. •
In aceste zile — se arată in te
legrame — forțele umane și meca
nice din aceste unități sînt con
centrate la strîngerea și valorifi
carea superioară a legumelor și
fructelor, recoltarea și depozitarea
unor cantități cit mai mari de fu
raje, eliberarea suprafețelor
de
resturile vegetale, executarea ară
turilor și pregătirea terenului pen
tru insămînțările de toamnă, pen
tru realizarea și depășirea sarci
nilor de plan în zootehnie.
Oamenii muncii din unitățile
respective se angajează să acțio
neze cu fermitate, în spirit revo
luționar, pentru a obține cele mal
bune rezultate în toate sectoarele
de producție agricolă, întîmpinînd
cu noi și semnificative fapte de
muncă cel de-al XIV-lea Congres
al Partidului Comunist Român.

Resursele energetice refolosibile

— integral și eficient valorificate
Combinatele chimice din munici
piul Făgăraș și Orașul Victoria sînt
unitățile cele mai mari consuma
toare de gaz metan și energie elec
trică din județul Brașov. în același
timp, din procesele de producție a
celor două unități economice rezultă
resurse energetice refolosibile cu
un potențial termic de peste o ju
mătate de milion tone combustibil
conventional. în aceste condiții, în
trebarea vine de lac sine : cum se
acționează in cele două combinate
chimice pentru recuperarea și rein
troducerea în circuitul productiv a
resurselor energetice refolosibile 7
O primă concluzie care s-a contu
rat în timpul investigației întreprin
se recent în cele două unități eco
nomice este că atit chimiștii de la
Făgăraș, cit și cei din Orașul Victo
ria au acționat în ultimul timp cu
mai multă fermitate pentru găsirea
unor modalități și soluții menite să
asigure mai buna recuperare și va
lorificare a resurselor energetice re
folosibile. Așa se face că, la Com
binatul Chimic din Făgăraș, din cele
288 500 tone combustibil convențio
nal, cit reprezintă potențialul termic
al acestor resurse la nivelul unui an,
s-au recuperat și reintrodus în cir
cuitul productiv 209 000 tone com
bustibil convențional pe an. O pon
dere însemnată a acestor resurse o
reprezintă căldura conținută în ga
zele combustibile de purje, folosite
la cuptorul de cracare, prin care se
realizează o economie de gaz metan
echivalentă cu un potențial de
16 784 tone combustibil convențional.
Ponderea cea mai mare o dețin însă
resursele așa-zis termice libere, care
rezultă din sintezele chimice de pe
platforma combinatului și care sînt
reutilizate la aceleași procese tehno
logice. Potențialul termic valorificat
al acestor resurse este de 157 600
tone combustibil convențional pe an.
în general, aceste resurse sînt folo
site la producerea aburului tehnolo
gic, la încălzirea spațiilor de pro
ducție ori a serelor din vecinătatea
combinatului.
— Desigur, ne-a relatat ing. loan
Stelea, șeful serviciului producție
din Cadrul combinatului, pentru re
cuperarea și valorificarea unor re
surse s-au asigurat soluții încă din
faza de proiect, iar noi nu am făcut
altceva decit să respectăm tehnolo
giile stabilite de cercetători. în alte
cazuri insă, recuperarea și valorifi
carea energiei refolosibile sînt rodul
eforturilor de gindire ale cercetăto
rilor și specialiștilor noștri. Așa este
cazul — ca să mă refer la un singur
exemplu — căldurii din condensul
impur de pe platforma combinatului,
în care scop specialiștii noștri au or
ganizat o gospodărie specială de co
lectare și valorificare a acestor re
surse cu un potențial de peste 15 000
tone combustibil convențional. Pro
blema recuperării și valorificării re
surselor energetice refolosibile nu
este pierdută din vedere nici în ca
zul lucrărilor de modernizare sau de
dezvoltare a capacităților de pro
ducție.

în atenția chimiștilor din Făgăraș
se înscrie și o altă importantă mă
sură aflată în curs de materializare.
Este vorba de recuperarea căldurii
reziduale provenite din procesul de
fabricare a amoniacului, al cărui po
tențial termic este evaluat la 27 000
tone combustibil convențional pe an
și care, la ora actuală, se pierde in
atmosferă o dată cu apa de răcire,
într-o primă etapă, o parte din aceste resurse — cu un potențial
termic de circa 1 500 tone combusti
bil convențional pe an — vor fi fo
losite la termoficarea municipiului
Făgăraș. în paralel, chimiștii de aici
acționează pentru găsirea unor noi
soluții de recuperare și valorificare
a celorlalte resurse energetice refo
losibile de pe platformă.
Rezultate notabile au înregistrat
In acest domeniu și chimiștii din
Orașul Victoria. Din bilanțul ener
getic al combinatului rezultă un
fapt îmbucurător: din cele 255 325
tone combustibil convențional, cit
reprezintă potențialul termic la ni
velul unui an, se recuperează resur
se echivalente cu 208 300 tone com
bustibil convențional. Dintre aces
tea, o pondere însemnată o are căl
dura reziduală recuperată din pro
cesul de fabricare a metanolului, cu
care sînt încălzite aproape 400 apar
tamente din cartierele de locuințe
Albota și Stadionului, precum și o
seră de 6 ha din oraș. Aceasta într-o
primă etapă. Căci în etapa urmă
toare, ale cărei lucrări se află în
plină desfășurare, vor fi alimentate
cu căldură recuperată și alte aparta
mente din oraș. Lucrările în cadrul
combinatului sînt practic Încheiate,
in prezent executîndu-se rețelele
de distribuție.
După cum ne-a precizat ing. Eu
gen Dalea, șeful colectivului ener
getic al combinatului, din resursele
energetice refolosibile nevalorificate
încă, cu un potențial de circa 46 956
tone combustibil convențional, vor
mai fi reintroduse în circuitul pro
ductiv pînă Ia finele anului resurse
cu un potențial termic de 2 100 tone
combustibil convențional. Pentru
restul, care au un potențial termic
scăzut, nu s-au găsit pînă la ora ac
tuală soluții economice de recupe
rare și valorificare.
Fără a subaprecia rezultatele obți
nute de cele două combinate in re
cuperarea și valorificarea resurselor
energetice refolosibile, nu poate fi
totuși trecut cu vederea faptul că
pînă în prezent o serie de probleme
nu au fost încă rezolvate și din această cauză o parte din aceste re
surse se irosesc. Exemplul cel mai
concludent este cel al căldurii rezi
duale provenite din procesul de fa
bricare a amoniacului de la Combi
natul Chimic din Făgăraș, care are
un potențial termic de 27 000 tone
combustibil convențional pe an, dar
pentru care s-a propus să se recu
pereze și valorifice pînă la finele
anului viitor doar 1 500 tone com
bustibil convențional, restul continuînd să se piardă la turnurile de

răcire. Iar acesta nu este singurul
caz.
Desigur, o bună parte din resur
sele energetice refolosibile incă
nevalorificate au un potențial ter
mic redus. Totuși, în cele două com
binate, acest potențial se ridică la
aproximativ 130 000 tone combustibil
convențional pe an și de aceea tre
buie să se acorde o mai mare aten
ție valorificării lui. Facem această
observație deoarece pompa de căl
dură montată cu circa un an in
urmă la Combinatul Chimic din Fă
găraș, de pildă, a fost practic aban
donată de către constructorul care
avea obligația să o folosească. Deci,
posibilități există și ele trebuie cit
mai bine și eficient valorificate.

Nicolae MOCANU

Cronica zilei
în perioada 8—10 septembrie a.c.
a avut loc, la Costinești. reuniunea
Comisiei Uniunii Internaționale a
Studenților pentru Europa, ■ America
de Nord și alte țări dezvoltate
(C.F.N.A.D.).
Găzduită de Consiliul U.A.S.C.R.
la reuniune au participat reprezen
tanți ai unor uniuni naționale stu
dențești europene, precum și din alte
țări dezvoltate, care au dezbătut căile
și modalitățile de intensificare a par
ticipării studenților și organizațiilor
lor la realizarea dezarmării, în pri
mul rînd a dezarmării nucleare, la
edificarea, pe continentul european și
în întreaga lume, a unul climat de
încredere și colaborare, pentru fău
rirea unei lumi mai bune și mai
drepte pe planeta noastră. Cu acest
prilej s-a desfășurat o masă rotundă
pe problemele învățămîntului supe
rior. a contribuției acestuia la for
marea de cadre cu pregătire supe
rioară. la dezvoltarea economică și
socială.

tv
Lumea copiilor
Sub tricolor, la datorie !
Telex
Album duminical
închiderea programului
Telejurnal
Cîntarea Românie! « Omagiul tâ
rli conducătorului iubit. Emisiune
realizată In colaborare cu Consi
liul Culturii și Educație! Socialis
te șl cu Comitetul de cultură șl
educație socialistă
al Județului
Mureș
20.25 Film artistic. „Acuzatul"
21,55 Telejurnal

11.30
12.25
13,00
13.05
15,00
19.00
19,20

LUNI, 11 SEPTEMBRIE
19.00 Telejurnal
19,25 Ctitorii ale Epocii de Aur • Un
fluviu nou intr-o nouă geografie
19,45 Știința pentru toți
20.10 Tezaur folcloric
20,40 In dezbatere — Documentele pen
tru Congresul al XIV-lea al Parti
dului Comunist Român • Sporirea
mai puternică a rentabilității acti
vității productive
21,00 Programul de organizare și mo
dernizare a localităților țării
21,20 Din lumea capitalului. Documentar
21,35 Ce-țl doresc eu tie. dulce Româ
nie 1 Versuri patriotice, revoluțio
nare
21,50 Telejurnal

Un moment important în dezvoltarea relațiilor
de prietenie și colaborare româno-afgane
La
invitația
tovarășului
sîngeros, care a pricinuit uriașe
Nicolae Ceaușescu, secretar gene- , pierderi și suferințe poporului afgan.
i-al al Partidului Comunist Ro
Cu ocazia convorbirilor de la
mân, președintele Republicii So
București, președintele Najibullah a
cialiste România, s-a aflat in țara
făcut o expunere a problemelor ac
noastră, intr-o vizită de lucru,
tuale ale Afganistanului, a princi
Najibullah, secretar general al C.C.
palelor preocupări ale autorităților
al Partidului Democratic al Poporu
de la Kabul. în toastul rostit, to
lui din Afganistan, președintele Re
varășul Nicolae Ceaușescu a apre
publicii Afganistan. Desfășurate in
ciat eforturile depuse de guvernul
tr-o atmosferă caldă, prietenească,
afgan pentru soluționarea situației.
convorbirile dintre cei doi șefi de
„Sperăm și vă urăm dumneavoastră,
stat au dat expresie dorinței comune
tuturor forțelor naționale, realiste din
de a acționa pentru găsirea căilor de
Afganistan, a subliniat președintele
extindere a colaborării prietenești
României, realizarea intr-un timp
pe multiple planuri dintre țările și
cit mai scurt a conferinței pentru
popoarele noastre. A avut loc, cu
reconciliere națională și încetarea
acest prilej, un schimb de păreri
luptelor, pentru a se putea trece la
asupra relațiilor româno-afgane, în
elaborarea unui program care să co
cursul căruia s-a ajuns la identifi
respundă intereselor poporului af
carea posibilităților pentru stabilirea
gan — de dezvoltare economico-sounei largi conlucrări politice, econo
cială, de asigurare a independenței
mice, tehnico-științifice, culturale,
și suveranității poporului".
ca și pe arena internațională. Astfel,
Referindu-se la lucrările Conferin
s-a convenit ca în perioada urmă
ței de la Belgrad a țărilor nealiniate,
toare să se organizeze convorbiri
unde în documentele adoptate a fost
pentru elaborarea unor programe
reafirmat imperativul reglementării
concrete de dezvoltare a conlucrării
prin tratative a conflictelor, inclusiv
în fiecare din domeniile amintite. O
a problemelor existente în Af
expresie elocventă a acestor preocu
ganistan, președintele Najibullah
pări o constituie hotărîrea de a se
a ținut să sublinieze contribu
trece la deschiderea ambasadelor ță
ția pe care România, președintele
rilor noastre, la București și Kabul.
Nicolae Ceaușescu o aduc cauzei
România nutrește sentimente de
soluționării pe cale pașnică a stări
simpatie și prietenie față de Afga
lor conflictuale, potrivit intereselor
nistan. fată de poporul afgan, in
tuturor popoarelor. „Cu gindirea
aceasta găsindu-și expresie orien
dumneavoastră luminoasă — a spus
tarea principală a politicii externe
președintele Najibullah — și cu in
românești de dezvoltare a relațiilor
fluența de care vă bucurați in rîncu statele care au pășit pe calea
dul conducătorilor lumii, precum și
dezvoltării de sine stătătoare, a fău
pe lingă președintele in funcțiune al
ririi unui viitor de progres și pros
mișcării de nealiniere, puteți avea,
peritate. Țara noastră, așa cum se
fără indoială, un rol important in
știe, a salutat victoria Revoluției din
soluționarea pe cale pașnică și po
aprilie 1978, din Afganistan, care a
litică a problemelor din Afganistan".
pus capăt dominației cercurilor feu
Dînd expresie poziției consecvente
dale și a marcat începutul unor pre
a țării noastre, dorinței ei de a ac
faceri economico-sociale înnoitoare,
ționa pentru instaurarea unui climat
cu caracter progresist. în ultimii ani,
de pace și liniște în diferite zone ale
Afganistanul a cunoscut o perioadă
lumii, președintele Nicolae Ceaușescu
de grea încercare, ca urmare a răz
boiului fratricid. în spiritul poziției
a apreciat inițiativele guvernului
sale principiale în favoarea soluțio
afgan privind realizarea unei confe
nării problemelor pe calea reconci
rințe a reconcilierii naționale, cu
lierii naționale, fără amestec din
participarea guvernului de la Kabul,
afară, țara noastră a salutat acor
dar și a așa-zisului guvern din exil.
durile de la Geneva din aprilie 1988,
Toți cei care doresc independența și
menite să pună capăt acestui război
bunăstarea poporului afgan, sublinia

ACTUALITATEA SPORTIVA
CANOTAJ : Succese ale echipajelor noastre
la campionatele mondiale
în prima zi a finalelor Campiona
telor mondiale de canotaj academic,
ce se desfășoară la Bled (Iugosla
via), echipajul României (Vasile Tomoioagă, Dimitrie Popescu, Valen
tin Robu, Dorel Năstase, Marin
Gheorghe) a cucerit medalia de aur
în proba de schif 4 plus 1, clasindu-se pe primul loc cu timpul de
6’15”45/100. Pe locurile următoare
s-au situat Cehoslovacia — 6’17”
92/100, Anglia — 6’18”22/100, R.D.
Germană — 6’21”07/100, U.R.S.S. —
6'26”32/100 și Italia — 6’26”37/100.
în concursul feminin, sportivele
românce au obținut două medalii de

argint și una de bronz. în proba de
schif dublu vîsle, Elisabeta Lipă și Ve
ronica Cochela au ocupat locul doi, în
7’02”32/100, tot pe locul secund situîndu-se și Marioara Curelea și Doi
nă Bălan in proba de schif dublu
rame, cu timpul de 7’30”70/100.
Medalia de bronz a fost cîștigată
în proba de schif 4 fără cîrmaci de
echipajul Viorica Ilica. Livia Leonte,
Mihaela Armășescu, Adriana Bazdn
— 6’50”58/100.
Astăzi sînt programate ultimele
finale, în care vor evolua și trei
echipaje românești.

FOTBAL. Sîmbătă s-au disputat
in Capitală două meciuri contind
pentru etapa a treia a campionatu
lui diviziei A la fotbal : Steaua —
Dinamo (0—3) și Victoria — Uni
versitatea Craiova (0—1).

ca ; Corvinul Hunedoara — F.C. Olt;
F.C.M. Brașov — F.C. Farul Con
stanța. Meciul Politehnica Timișoa
ra — Flacăra Moreni (6—0) s-a dis
putat anterior.

Celelalte partide ale etapei se vor
desfășura astăzi, de la ora 17, după
următorul program : Jiul Petroșani
— F.C. Bihor Oradea ; S. C, Bacău
— Sportul studențesc ; F.C. Inter Si
biu — F.C. Argeș Pitești ; Petrolul
Ploiești — Universitatea Cluj-Napo-

cinema
• Martori dispăruți — 17; 19, Fiul
stelelor — 9; 11; 13; 13: DOINA
(16 35 38)
• Maria și marea — 10; 12,30; 15; 17,
Micii partizani — 19 :
STUDIO
(59 53 15)
• Flori de gheata : 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 și ardelenii : AU
RORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15: 17; 19
• Cucoana Chirlta : DACIA (50 3 5 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

ATLETISM. Proba feminină de
I 500 m din cadrul „Cupei mondiale
de atletism", ce se desfășoară la
Barcelona a fost cîștigată de Paula
Ivan (România) cu timpul de 4T8”
60/100. Pe locul al doilea s-a clasat
Ekaterina Poskopaeva (U.R.S.S.) —
4’19”44/100.

• Atenție, stmbătă filmăm!: LUMINA
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15: 17; 19
• Unde este nn „nofelet” 7 : VIC
TORIA
(16 28 79)
— 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Nava
lui
Yang :
FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLA
MURA (85 77 12) — 9: 11; 13; 15; 17;
19, GIULEȘTI (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

teatre
O Teatrul Național (14 7171, Sala
mare) : Nu se știe niciodată — 10;
Bădăranii — 18; (sala Atelier): Faleza
— 10; Autograt — 18

Congresul al IX-lea, „în cadrul unor
largi dezbateri publice, întreaga
noastră națiune a optat pentru alo
carea anuală a circa o treime din
venitul național în scopul creșterii
și modernizării forțelor de producție,
al industrializării, dezvoltării agri
culturii și celorlalte ramuri ale eco
nomiei naționale". în prezent, pen
tru România, acumularea înaltă, ra
țional dimensionată și eficient utili
zată are ca sursă unică efortul pro
priu, munca plină de abnegație și
dăruire a poporului, în condițiile po
liticii științifice de alocare a unei
părți importante din venitul național
pentru dezvoltarea și modernizarea
bazei tehnico-materiale proprii.
Rata optimă a acumulării este re
zultanta acțiunii conjugate a unui
sistem de factori economici, științifico-tehnici, social-politici și cultu
rali, cum sînt : nivelul dezvoltării
forțelor de producție și al înzestrării,
tehnice a muncii, structura economiei
naționale, intensitatea descoperiri
lor științifice și gradul de aplicabili
tate a lor în producție, nivelul efi
cienței economice, potențialul econo
mic al județelor șl zonelor tării, in
tensitatea și competitivitatea parti
cipării la circuitul economic mondial,
întărirea independenței și suverani
tății naționale etc.
Dimensiunile acumulării trebuie în
mod necesar să fie însoțite de creș
terea eficientei folosirii ei. în acest
context, sporirea mai aocentuată a
eficienței utilizării acumulării imnlică creșterea substanțială a cercetării
științifice, dezvoltarea tehnologică și
introducerea în producție a progre
sului tehnic, precum și întărirea pre
gătirii și perfecționării sistematice a
forței de muncă.

artidul
nostru,
secretarul
său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, consideră,
pe baza experienței verificate de

P

practica socială, că nu pot exista
scheme tip de dezvoltare, modele
general valabile în orice condiții
social-economice, de timp și spațiu.
Avindu-se în vedere acest adevăr
fundamental, conducătorul partidu
lui a așezat în mod judicios corela
ția acumulare-consum Ia temelia
dezvoltării complexului economicosocial românesc, ținînd seama de
condițiile concrete din fiecare etapă.
Această concepție novatoare, de lar
gă perspectivă istorică, iși găsește
expresia in făurirea și dezvoltarea
unei economii naționale unitare mo
derne, eficiente, care îmbină armo
nios industria și agricultura, core

30 la sută". O astfel de orientare
științifică și creatoare reflectă im
presionanta capacitate de analiză a
realității economico-sociale, răspun
derea patriotică față de prezentul și
viitorul țării, trăsături proprii secre
tarului general al partidului. Aces
tea conferă împărțirii venitului na
țional pentru acumulare și consum
caracterul de proporție economică
fundamentală, cu un rol vital în
dezvoltarea economico-socială inten
sivă, în ridicarea bunăstării materia
le și spirituale a poporului, în con
solidarea independenței economice și
politice a țării.
Viața demonstrează că. pe măsură

BULETIN RUTIER
O cerință majoră a conducerii în
siguranță a autovehiculelor o repre
zintă aprecierea corectă de către
fiecare automobilist a tuturor situa
țiilor existente, în acel moment, în
trafic. Aceasta presupune, înainte
de toate, concentrarea atenției la tot
ce se petrece pe calea de rulare și
renunțarea la alte preocupări care
nu sint legate de pilotarea mașinii,
în localitatea Vinătorii Mici, județul
Mureș, noaptea, în condiții de ploaie,
un automobilist a pierdut controlul
mașinii. Aceasta a derapat și s-a
tamponat violent de un copac.
Cauza accidentului — neatenția din
cauza aprinderii unei țigări.
Atenția cu care automobiliștii
urmăresc ceea ce se petrece pe calea
de rulare decide rapiditatea în ana
lizarea situațiilor survenite pe
parcurs și, în final, promptitudinea
iri executarea manevrelor. Nu de
puține ori, graba, din dorința celui
de la volan de a ajunge mai repede
la destinație, sporește riscul de acci
dente grave. Nerăbdarea de a ajunge
mai repede la destinație este ca
racteristică și scăderii capacității de
efort, pe fondul oboselii excesive,
și trebuie să constituie pentru automobil-iștii respectivi și pentru ocupanții mașinii un semnal că se

• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital
vocal-instrumental. Cornelia Bronzetti — vioară, la pian : Viorica Rădol ; Ruxandra Donose — mezzosoprană, la pian : Krimhilda Cristescu ;
Mihai Almavenus Mateescu — bas, la
pian : Camelia Cojocaru-Slma — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Con
tesa Maritza — 18
• Teatrul Mic (14 70 81): Astă-seară
stau acasă — 18,30
• Teatrul Foarte Mic
(14 09 05) :
Bărbatul șl... femeile — 19
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Intr-o dimineață — 18
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Ar fi fost o mare iubire —
18,30
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C, Tânase" (15 56 78, grădina Boema): Bună
seara, Boema 1 — 19
• Teatrul „Țăndărică- (15 23 77, sala
Victoria) : Ileana Sinziana — 11; (la
Teatrul de păpuși Herăstrău) : Vasllache și Marioara — 18

social și, în același timp, un produs
al acestuia.
Fundamentînd în multilateralita
tea și complexitatea lor funcții
le progresiste
ale acumulării,
secretarul general al Partidului
Comunist Român a conceput stra
tegia reproducției socialiste lăr
gite în ritm susținut pe baza
dimensionării raționale a efortului
de dezvoltare economico-socială,
în raport de necesitățile și posi
bilitățile accelerării dezvoltării for
țelor de producție, corespunzător
exigențelor criteriilor de eficiență
competitivă, pe termen lung, pe care
le ridică optimizarea de pe pozițiile

FONDUL DE ACUMULARE
lează organic subramurile industriei,
producția de bunuri materiale cu cea
de servicii, pe baza celor mai noi și
avansate cuceriri tehnico-științifice,
sporindu-se caracterul industrial al
tuturor ramurilor, protecția mediu
lui natural și asigurîndu-se o efi
ciență maximă și un ridicat ni
vel al venitului national pe lo
cuitor. Edificarea unei astfel de
economii naționale este o ne
cesitate obiectivă ce derivă din
însuși scopul suprem al politicii par
tidului și statului nostru socialist —
satisfacerea cit mai deplină a tre
buințelor materiale și culturale ale
tuturor membrilor societății. Așa
cum se arată în proiectul Programului-Directivâ al Congresului al
XIV-lea cu privire Ia dezvoltarea
economico-socială a României, „la
baza progresului neîntrerupt al pa
triei noastre se va afla înfăptuirea,
și în perioada de perspectivă, a unei
rate judicioase a acumulării, de 28—

Nicolae N. 1UPU

Informații de la Inspectoratul General al Miliției
Direcția circulație

corespondentul „Scînteii*
*

(Urmare din pag. I)

șeful statului român, trebuie să se
așeze la masa tratativelor, trebuie
să acționeze pentru crearea condi
țiilor necesare ca poporul afgan
să-și soluționeze fără nici un ames
tec din afară problemele sale pe
cale democratică, independentă. Po
trivit opiniei țării noastre, nu exis
tă alternativă pentru soluționarea
problemelor din Afganistan decit
aceea a tratativelor, a încetării ori
cărui sprijin militar acordat forțelor
de opoziție.
în cursul convorbirilor s-a desfă
șurat, totodată, un schimb de păreri
cu privire la unele probleme ale
vieții internaționale. Avind loc in
tr-un moment cind situația interna
țională continuă să fie gravă și
complexă, convorbirile au pus în
evidență preocuparea celor două țări
pentru oprirea cursei înarmărilor și
înfăptuirea dezarmării, pentru asi
gurarea păcii, pentru rezolvarea pro
blemelor subdezvoltării și instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale. Convorbirile au relevat,
de asemenea, însemnătatea soluțio
nării pe cale politică, prin tratative,
a tuturor stărilor de încordare și
conflict existente in lume, înlătură
rii folosirii forței și amenințării cu
forța din relațiile internaționale.
Schimbul de păreri a prilejuit, tot
odată, reafirmarea voinței României
și Afganistanului de a contribui ac
tiv la instaurarea unui climat de
pace și securitate, de înțelegere și
cooperare în întreaga lume, la în
făptuirea aspirațiilor de libertate,
independență și progres ale tuturor
popoarelor.
Prin caracterul rodnic al convorbi
rilor purtate, prin înțelegerile la
care s-a ajuns și concluziile care au
fost puse în evidență, dialogul la ni
vel înalt româno-afgan se înscrie
ca un moment important în dezvol
tarea relațiilor de prietenie și co
laborare dintre partidele, țările șl
popoarele noastre. Se deschid astfel
noi perspective pentru extinderea
raporturilor bilaterale pe cele mai
diverse planuri, aceasta inscrilndu-se ca o contribuție la cauza pă
cii și înțelegerii internaționale.

întereselor generale, de perspectivă
ce sporește eficiența forței produc
ale întregului nostru popor.
tive a muncii, societatea are posibi
Realismul stabilirii și realizării în
litatea să creeze un plusprodus din
practică a ratei acumulării în tara
ce in ce mai mare, care să poată fi
noastră după Congresul al IX-lea al
transformat în noi elemente ale
partidului apare și mai clar dacă
dezvoltării economico-sociale viitoa
re. Manifestîndu-se ca un produs al 1 comparăm consecințele sintetice ale
ratei acumulării în economia noas
creșterii eficienței forței productive
a muncii sociale și, în același timp,
tră cu cele ce s-ar fi înregistrat aplicind rate ale dezvoltării, inferioa
ca o condiție pentru sporirea .aces
re.
Astfel, dacă in perioada 1971—
teia în perspectivă, utilizarea unei
1980 am fi destinat pentru acumu
părți din plusprodusul creat, atit
lare numai 25 la sută din venitul
pentru sporul cantitativ al forțelor
national în loc de circa 35 la sută
de producție, cit și pentru progresul
cit s-a alocat, venitul național obți
lor calitativ, apare ca o legitate a
nut la finele intervalului ar fl fost
reproducției lărgite de tip intensiv.
mai mic cu 114,8 miliarde lei, iar
Acumularea, expresie sintetică a
fondul de consum cu 28,6 miliarde
acestei legități, este prin consecințe
lei. în cazul practicării unei rate de
le sale funcția progresistă cea mai
20 la sută, venitul național ar fi fost
importantă a societății, asigurind.
— pentru același interval — cu 154,5
prin efectele ei, creșterea, eficienmiliarde lei mai mic, iar fondul de
tizarea și modernizarea economiei
consum cu 40,6 miliarde lei. Această
naționale — în profil de ramură și
situație s-ar fi reflectat nefavorabil
teritorial. Acumularea este o condi
în posibilitățile actuale de dezvoltație vitală a progresului economico-

impune urgent un popas in vederea
relaxării. Riscurile continuării că
lătoriei în asemenea condiții cresc
cu fiecare kilometru parcurs.
Greșeala frecventă a unor automobiliști începători, sau mai puțin
experimentați, de. a supraincărca
autovehiculul, plecînd către o țintă
îndepărtată ori pentru străbaterea
unor trasee turistice aglomerate,
unde in anumite zile se circulă „bară
la bară", are adeseori urmări ne
dorite. Nerăbdarea cu care unii din
aceștia se angajează in depășiri
neregulamentare și pendulează de
pe o bandă de circulație ' pe alta,
incomodînd deplasarea partenerilor
de drum, sporește pericolul acciden
telor. în localitatea Viștea, județul
Brașov, un automobilist aflat la vo
lanul unui autoturism împrumutat,
căruia nu-1 cunoștea bine caracteris
ticile, a efectuat o depășire incorec
tă, lovindu-se de remorca unui
autocamion ce venea din sens opus.
In urma coliziunii, imprudentul
automobilist și o persoană din
dreapta au fost grav accidentat!. De
asemenea, este bine de știut că su
ferinzii de diferite afecțiuni și automobiliștii în vîrstă înaintată mani
festă rezistentă mai redusă la efort
prelungit. De aceea, ei trebuie să do
vedească precauție sporită, să renun
țe Ia efectuarea unor deplasări pe
distanțe lungi, mai ales în timpul
nopții, și să nu-și administreze me
dicamente
contraindicate pilotării
autovehiculelor.

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter
valul 10 septembrie, ora 20 — 13 sep
tembrie, ora 20. In țară : Vremea va
continua să se încălzească ușor, îndeo
sebi In regiunile estice. Cerul va fl va
riabil, cu Innorârl mal pronunțate în
sud-vestul țării, unde, pe alocuri, vor
cădea ploi ce vor avea șl caracter de
aversă. In rest, ploile vor fl izolate.
VIntul va sufla slab pînă la moderat.
Temperaturile minime vor fl cuprinse
între 8 și 18 grade, mal scăzute in de
presiuni la începutul Intervalului, iar
cele maxime, în general, între 20 și 28
grade. Pe alocuri,
dimineața,
ceață
slabă îndeosebi în centrul țării și la
munte.

re și de consum ale economiei ro
mânești.
Rata înaltă a acumulării în Româ
nia determină sporirea sistematică a
venitului național și a produsului so
cial, creșterea posibilităților de ma
jorare a retribuțiilor și pensiilor, în
condițiile în care efortul investițional este orientat, în mod hotărîtor,
în direcția modernizării și Intensivității, a calității și eficienței, în con
formitate cu programele de moder
nizare a economiei, de organizare și
modernizare a teritoriului și locali
tăților patriei. Valorificînd potente
le de progres ale interdependentei
dintre acumulare și dezvoltarea in
dustriei, agriculturii, a celorlalte ra
muri, țara noastră reușește să-și
creeze o economie modernă, armo
nios structurată în profil de ramu
ră și teritorial, să se apropie într-un
timp istoricește scurt de nivelul ță
rilor dezvoltate din punct de vedere
economic, Pînă în anul 2000, poten
țialul economic al tării, modul de
valorificare al acestuia vor permite
tării noastre să obțină o creștere a
productivității muncii care să o si
tueze printre țările cele mai avan
sate.
Iată de ce îndeplinirea exemplară
a sarcinilor de producție prin folosirea tot mai eficientă a acumulării
trebuie să stea continuu în atenția
fiecărui om al muncii, a colectivelor
.tuturor unităților economico-sociale.
Acționînd în acest sens, strlns uniți
în jurul partidului, al secretarului
său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii
obțin succese remarcabile cu care
întîmpină Congresul al XIV-lea al
Partidului Comunist Român, eveni
ment de însemnătate istorică pe
drumul glorios spre visul de aur —
comunismul.

Prof. dr. Dumitru CIUCUR

ROMANIA. PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
acttoneazA consecvent pentru înfăptuirea aspirațiilor
Oe pace si rare ale woror pepoarelar
Relatări și comentarii ale presei de peste hotare
Inițiativele. propunerile și demersurile României, ale președintelui
Nicolae Ceaușescu, avind drept tel suprem edificarea unei lumi a păcii,,
securității, înțelegerii și cooperării, realizarea unei noi ordini economice
internaționale, juste și echitabile, care să permită afirmarea noilor prin
cipii de' relații intre state, dezvoltarea liberă a tuturor popoarelor, conti
Mesajul
tovarășului
Nicolae Ceaușescu adresat celei
de-a IX-a Conferințe la nivel înalt
a țărilor nealiniate, de Ia Belgrad,
a reținut atenția unor mijloace de
informare în masă, care au subli
niat realismul analizei pe care pre
ședintele României a făcut-o vieții
internaționale, situației țărilor în
curs de dezvoltare.
In Mesajul adresat Conferinței de
la Belgrad — relatează ' agenția
CHINA NOUĂ — președintele
României, Nicolae Ceaușescu, a
arătat că se accentuează tot mai
mult contradicția dintre țările în
curs de dezvoltare și țările dezvol
tate, care tinde să devină princi
pala contradicție a lumii contempo
rane. în actualele împrejurări in
ternaționale — se arată în Mesaj —
țările nealiniate trebuie să-și asu
me un rol sporit pentru reluarea
dialogului economic Nord-Sud.
Agenția iugoslavă TANIUG re
marcă faptul că România dă o
inaltă apreciere rolului important
al țărilor nealiniate in asigurarea
independenței și egalității în
lume, așa cum se arată în
Mesajul președintelui României,
Nicolae Ceaușescu, adresat Confe
rinței țărilor nealiniate.
Agenția T.A.S.S., relatînd că sub
președinția secretarului general al
Partidului
Comunist
Român,
Nicolae Ceaușescu, la București a
avut loc ședința Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., re
levă că au fost dezoătute probleme
privind buna pregătire și desfășu
rare a Congresului al XIV-lea al
Partidului Comunist Român. în acest cadru — arată agenția — a
fost analizat și aprobat raportul
cu privire la îmbunătățirea struc
turii organizațiilor de partid din
întreprinderi, instituții și unități agricole. Este subliniată hotărîrea
Comitetului Politic Executiv ca
pentru întărirea activității să se
constituie organizații de partid pu
ternice, să se asigure creșterea pon
derii muncitorilor și țăranilor în'
organele de partid, ponderea femei
lor in birourile și in comitetele de
partid.
Ziarul „AKAHATA", organ al
Partidului Comunist Japonez, re
flectă pozițiile țării noastre, ale
președintelui Nicolae Ceaușescu in
probleme cardinale ale vieții inter
naționale, cum este dezarma
rea.
Președintele
României,
Nicolae Ceaușescu — scrie „Akahata“ — a criticat teoria „descurajă
rii nucleare" susținută de țările
N.A.T.O., subliniind, recent, că nu
trebuie să se permită folosirea ar
melor nucleare, că tocmai lupta po
poarelor a constituit forța care a
prevenit izbucnirea unui război
nuclear și a determinat adoptarea
unei politici de dezarmare. Totodată,
Nicolae Ceaușescu a arătat că este
necesar ca la tratativele de dezar
mare nucleară să participe toate
țările, nu numai S.U.A. și Uniunea
Sovietică.
Agenția CHINA NOUA, relatînd
despre primirea, de către președin
tele Nicolae Ceaușescu, a lui Ladis
lav Adamec, membru al Prezidiului
C.C. al P.C.C., președintele Guver
nului R.S. Cehoslovace, care a efectuat o vizită oficială de prietenie
în România, relevă, între altele,
faptul că, în timpul întrevederii,
procedindu-se la un schimb de ve
deri in problemele actuale ale si
tuației internaționale, s-a constatat
că cele două țări și partide au acejeași poziții în construcția socia
lismului, precum și în principalele
probleme ale vieții politice mon
diale.
Agenția A.D.N. din R.D.G., în re
flectarea aceluiași eveniment, sub
liniază că pozițiile similare ale
celor două partide și țări în con
strucția socialismului, precum și
in principalele probleme ale vieții
politice mondiale creează o bună
bază pentru intensificarea . colabo
rării pe plan bilateral și pe arena
internațională, în lupta pentru opri
rea cursei înarmărilor și trecerea
la dezarmare, în primul rind la
dezarmarea nucleară.
Ziarul „UHURU“, din Tanzania,
sub titlul „România : O țară demnă,
independentă, angajată ferm in
eforturile vizlnd edificarea unei
lumi a păcii, progresului și colabo
rării" inserează un amplu articol.
„Promovind o politică externă ba
zată ferm pe forța dreptului, a ar
gumentației științifice, pe idealu
rile dintotdeauna ale tuturor oame
nilor — scrie ziarul tanzanian —
România și-a asumat cu responsa
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bilitate. dăruire și convingere, înt-r-un recunoscut spirit constructiv,
principial, un rol de. pionierat în
ansamblul eforturilor vizînd elimi
narea Anacronismelor și fenomene
lor negative din viața internațio
nală. edificarea unei lumi noi, a
păcii și colaborării între popoare.
Un rol decisiv a revenit și revine
in acest sens președintelui țârii,
Nicolae Ceaușescu, adevăratul fău
ritor al României contemporane, și,
in același timp, o' personalitate po
litică proeminentă, de larg presti
giu internațional.
„LE RENOUVEAU", din Tunisia,
intitulează unul dintre articolele
dedicate țării noastre „Sărbătoarea
națională a României. Acumulări și
nici o datorie externă", subliniind
faptul că ,.în cele patru decenii și
jumătate, și cu deosebire în perioa
da de după 1965, de cînd președin
tele Nicolae Ceaușescu conduce
destinele poporului român — pe
rioadă caracterizată printr-un pu
ternic suflu înnoitor, dinamic —
România a obținut realizări fără
precedent. Dintr-o țară slab dez
voltată România a devenit o țară
industrial-agrară în plin- progres.
Această apreciere se bazează pe
următoarele date : producția indus
trială a României este astăzi de 135
de ori mai mare decît în 1945, din
care o creștere de 120 ori a fost
realizată după 1965. Agricultura
produce astăzi de 10 ori mai mult
față de aceeași perioadă, iar venitul
național a crescut de circa 40 de
ori".
Ea însăși țară socialistă în curs
de dezvoltare, România acționea
ză în consens cu obiectivele prin
cipale ale mișcării de nealinie
re, este solidară cu acțiunile țărilor
nealiniate și în curs de dezvoltare,
pentru depășirea problemelor cu
care sînt confruntate, pentru conso
lidarea independenței naționale și
dezvoltarea lor economică și socia
lă de sine stătătoare — relevă ziarul
„NEW STRAITS TIMES", din Malayezia, într-un amplu articol inti
tulat „Relațiile României cu miș
carea de nealiniere".
în articole ample, presa de peste
hotare înfățișează tabloul complex,
strălucitor al României de azi, in
anul marii sale aniversări, evi
dențiind, totodată, perspectivele
grandioase ce se deschid țării noas
tre in anii ce vin, liniile clare ale
acestei dezvoltări.
„România : O țară industrialagrară in plin avint", se intitulea
ză articolul publicat de ziarul ..IN
DONESIAN OBSERVER". în care
se relevă : „în ansamblul dezvol
tării societății românești se deta
șează in mod deosebit perioada is
torică de puternic avînt creator din
ultimii 24 de ani. perioadă indiso
lubil legată de activitatea teoretică
novatoare și acțiunea practică ale

președintelui Nicolae Ceaușescu,
pe care poporul român o numește,
cu îndreptățită mîndrie, „Epoca
Nicolae Ceaușescu" — cea mai bo
gată în realizări din multimilenara
istorie a țării. Această epocă evi
dențiază pregnant, prin înseși în
făptuirile ei grandioase în toate do
meniile. justețea soluțiilor adoptate
în realizarea planurilor și progra
melor stabilite".
„ELLINIKOS TIPOS", revistă care
apare în Grecia, relevă, in artico
lul „România : Strategia propriu
lui efort", energia și munca asi
duă depuse de poporul nostru în
edificarea marilor sale realizări.
Ideile izvorîte din mintea inge
nioasă
a
președintelui
Nicolae Ceaușescu au produs trans
formări uriașe, economice, politice
și sociale, au dat un nou curs
întregii' vieți a poporului român.
Țara s-a transformat din temelii.
De fapt s-a schimbat radical geo
grafia economică și socială a
României. Și s-a schimbat radical
modul de a munci, de a gindi și
a trăi al poporului român.
„THE MANILA CHRONICLE",
din Filipine, inserează un articol
care, relevînd marile realizări de
pină acum ale țării noastre, evi
dențiază constituirea lor într-o bază
sigură pentru ca „in următorul cin
cinal și pjnă în anul 2000, Româ
nia să realizeze obiectivul strategic
propus — desăvirșirea societății
socialiste multilateral dezvoltate".
„La sfirșitul acestui mileniu, Româ
nia va deveni o țară puternic dez
voltată din toate punctele de ve
dere, o țară care va asigura con
diții demne de viață și muncă po
porului său, stăpîn pe propria sa
soartă".
Un grupaj de articole dedică
României publicația italiană „NUOVA EPOCA". Sub titlul „'Dezvol
tarea economică a României", unul
dintre articole subliniază : „Un
concept ce domină opera de edi
ficare a României contemporane,
cu profunde consecințe asupra so
cietății, este constituit de dezvol
tarea industriei și agriculturii, a
tuturor sectoarelor economice, a
științei și culturii, în toate zonele
țării, astfel ca toți cetățenii să
poată beneficia de condiții fa
vorabile de muncă si viață
și de afirmare a personalității
lor. Formulat
de președintele
Nicolae Ceaușescu, acest concept
a fost tradus în programele de
dezvoltare economică și socială ale
României,
făcîndu-se investiții
pentru transpunerea sa în viață".
Alte articole evocă pagini din
istoria României, semnificațiile
majore ale actului istoric de la 23
August 1944, participarea activă a
României la circuitul mondial de
valori.
Revista „REMARQUES ARABO-
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1NTÎLNIRE. Secretarul general
al C.C. al P.C. Chinez, Jiang
1
Zemin, s-a intîlnit, la Beijing, cu
Blaise
Campaore,
președintele
I
Frontului Populai- din Burkina
■
Faso, care se află într-o vizită ofi
cială in R.P. Chineză. S-a efectuat
Iun schimb de opinii cu privire la
activitatea celor două partide, exprimindu-se dorința reciprocă de a
Ise stabili relații oficiale intre P.C.
Chinez și Frontul . Popular din
Burkina Faso.
t
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nuă să fie reflectate amplu de preăa de peste hotare. Ziare și reviste de
pe toate meridianele manifestă, totodată, un deosebit interes fată de rea
lizările de seamă ale României socialiste obținute cu precădere în anii de
după cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român.

ÎNTREVEDERE. Ianez Drnovșek.
președintele Prezidiului R.S.F. IuIgoslavia. a conferit cu Vo Chf
Cons, vicepreședinte al Consiliului
de Stat al R.S. Vietnam, aflat înItr-o vizită de lucru la Belgrad; Cu
acest prilej au fost analizate pro
bleme privind posibilitățile de ex
tindere a cooperării bilaterale.

VIZITĂ. Președintele Egiptului.
Hosni Mubarak, și-a încheiat vizi
ta în Tunisia, ultima etapă a unui
turneu întreprins într-o serie de
țări africane : Mauritania. Senegal,
Algeria și Tunisia. Au fost aborda
te ultimele evoluții din Orientul
Mijlociu. Africa și aspecte ale re
lațiilor dintre Egipt si statele vizi
tate.
DECLARAȚIE. în condițiile ac
tuale. rolul Partidului Comunist
din Grecia crește continuu — a de
clarat Grigoris Farakos. secretar
general al C.C. al P.C. din Grecia,
în cadrul unei întîlniri a activiști
lor C.C. El a apreciat că este ne
cesar ca partidul să-și intensifice
considerabil activitatea pentru con
solidarea coaliției forțelor de stin
gă si progresiste. în perspectiva

FESTIVAL. Zilele acestea s-a
desfășurat
festivalul
teatrelor
populare al țărilor balcanice de la
Corinth — „Balcaniada 89". La
această manifestare, devenită tra
dițională, țara noastră a fost repre
zentată de actorul Ovidiu Iujiu
Moldovan de la Teatrul Național —
București, care a prezentat mo
mente din viața poetului Mihai
Eminescu și a recitat versuri din
creația eminesciană.

DOCUMENT. La sediul Națiuni
lor Unite din New York a fost di
fuzată, ca document oficial al
Consiliului de Securitate al O.N.U.,
scrisoarea adresată de reprezen
tantul permanent irakian secreta
rului general al O.N.U., prin care
se anunță că Irakul este gata să
treacă la schimbul complet de pri
zonieri de război cu Iranul.

AFRICAINES", care apare în Bel
gia, consacră, de asemenea, un ar
ticol lichidării datoriei externe a
țării noastre, relevind că, așa
cum
arată
președintele
Nicolae Ceaușescu, lichidarea da
toriei externe va permite extin
derea și aprofundarea
relațiilor
comerciale și de cooperare cu toa
te țările.
Revista
cipriotă „ERGATIKO
VIMA" arată într-un articol : în
ultimii 24 de ani, România a cu
noscut un vast proces de industria
lizare. Modernizarea și dezvoltarea
satului românesc corespund toc
mai acestor schimbări.
Cel de-al XIV-lea Congres al
P.C.R. va analiza activitatea de
pusă de partid, da întregul popor
pentru realizarea rezoluțiilor celui
de-al XIII-Iea Congres și ale Con
ferinței Naționale din 1987 și va
adopta Programul-Directivă de
dezvoltare economică și socială a
României în cincinalul 1991—1995
și orientările de perspectivă pînă
în anii 2000—2010 — subliniază în
tr-un amplu articol cotidianul
„ELIMA" din Zair.
Cotidianul iordanian „JORDAN
TIMES" scrie despre perspectivele
grandioase pe care le are țara
noastră ca urmare a marilor sale
realizări în toate domeniile, re
levînd că, în prezent, se acționea
ză pentru traducerea în viață a
prevederilor planului
cincinal
1986—1990, care va asigura tre
cerea României la un nou stadiu
de dezvoltare — acela de țară so
cialistă mediu dezvoltată.
Succesele fără precedent obți
nute de națiunea română în ulti
mii 24 de ani. care disting această
epocă drept cea mai bogată în în
făptuiri din întreaga sa istorie, nu
ar fi fost posibil^ dacă România
nu s-ar fi afirmat, tot mai puternic
ca o țară cu adevărat indepen
dentă si suverană. Nu poate fi
vorba de nici un fel de drept — a
subliniat Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al Partidului Comu
nist Român — cind nu există drep
tul fundamental de a fi stănin la
tine acasă, de a fi stăpîn pe des
tinele tale — evidențiază ziarul co
lumbian „LA REPUBLICA". Ca atare. partidul comunist, conducerea
statului român au ținut neconte
nit seama de realitățile din Româ
nia. de condițiile generale in care
îsi desfășoară activitatea de edifi
care a societății socialiste.
Ziarul „RUDE PRAVO" publică
un articol consacrat schimburilor
economice bilaterale și unor as
pecte ale dezvoltării social-economice a tării noastre. „România —
se arată — face parte, de cîteva
decenii, dintre cei mai importanți
parteneri economici si comerciali
ai noștri. Relațiile economice reci
proce pot fi apreciate, fără exage
rare. ca fiind dinamice. în timpul
întîlnirii de la Braga. în luna
mai. tovarășii Milos Jakes și
Nicolae Ceaușescu au constatat
însă că. apreciind în ansamblu po
zitiv rezultatele obținute in perioa
da trecută, este, totuși, necesar să
se acționeze cu mai multă hotărîre la nivel central și local".
Ziarul relevă apoi că achitarea
datoriei externe, care ajunsese la
21 miliarde de dolari. „poate fi
considerată, fără îndoială. drept
cel mai important eveniment din
acest an în
viata locuitorilor
României". Orientarea spre stimu
larea pe toate căile a exportului,
faptul că după plata datoriilor
România nu intenționează să redu
că participarea sa la colaborarea
internațională, ci are In vedere
sporirea volumului comerțului ex
terior — scrie „Rude Ptavo" —
creează perspective promițătoare
și pentru economia ambelor noas
tre țări, care au ce să iși ofere.
Insă. în concordantă fiu tendința
mondială, vor manifesta interese
pentru mărfuri si servicii de tot
mai bună calitate.
De asemenea, cotidianul ceho
slovac „PRACE",. sub titlul „Grija
pentru generațiile viitoare", inse-,
rează un articol care, după ce re
levă pe larg că „realizarea cea
mai importantă a României din ul
timii 45 de ani constă în faptul
concret că, dintr-un stat agrar, la
mijlocul anilor ’80 a devenit o
tară industrial-agrară". arată că
statul alocă însemnate fonduri
protejării mediului ambiant cu sco
pul „de a opri perturbarea naturii
și de a menține un nivel de viată
pur pentru generațiile viitoare,
ceea ce constituie unul dintre prin
cipalele obiective ale societății ac
tuale".
(Agerpres)

APROBARE. Camera reprezen
tanților a Thailandei a aprobat
proiectul de buget prezentat de
guvern pe anul fiscal 1989—1990,
care începe la 1 octombrie acest
an. Se prevede o creștere a chel
tuielilor cu 17,3 la sută față de
anul precedent, aiungîndu-se pină
la nivelul de 335 miliarde baht
(aproximativ 13,4 miliarde dolari
S. U.A.).

ACCIDENT.
Agenția norve
giană de informații, citată de
T. A.S.S., anunță că vineri seara
un avion de pasageri apartinind
companiei norvegiene „Partnair
Air“ s-a prăbușit în mare. în aprooierea coastelor peninsulei Iutlanda din Danemarca.1 La bordul
avionului, ce făcea cursa Oslo —
Hamburg, se aflau 50 de pasageri
si cinci membri ai echipajului. Nu
există supraviețuitori.

Cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a victoriei

Aprecieri pentru

revoluției socialiste în Bulgaria

exponatele românești

Demonstrația de la Sofia
SOFIA 9 (Agerpres). — Cu prile
jul celei de-a 45-a aniversări a vic
toriei revoluției socialiste în Bulga
ria, în Piața 9 Septembrie din Sofia
a avut loc, sîmbătă, o demonstrație.
In tribuna Mausoleului lui Gheorghi Dimitrov s-au aflat Todor Jivkov, secretar general al C.C. al P.C.
Bulgar, președintele Consiliului de

Stat al R.P. Bulgaria, alți condu
cători de partid și de stat, repre
zentanți ai organizațiilor politice și
obștești de masă, veterani ai revo
luției.
Demonstrații au avut loc, de
asemenea, în întreaga țară — rela
tează agenția B.T.A.

Adunarea festivă de la Phenian
Cu prilejul celei de-a 41-a aniversări a proclamării
R. P. D. Coreene
PHENIAN 9 (Agerpres). — La
Phenian a avut loc sâmbătă o adu
nare festivă, cu prilejul celei de-a
41-a aniversări a proclamării Repu
blicii Populare Democrate Coreene,
sărbătoarea națională a poporului co
reean — relatează agenția A.C.T.C.
La adunare au luat parte conducători
de partid și de stat, oameni ai mun
cii din capitala coreeană.
In raportul prezentat cu acest pri
lej, Li Giong Ok, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.C., vicepre
ședinte al R.P.D.C., a relevat mo
mentele de seamă ale luptei revolu
ționare a poporului coreean, între

care proclamarea republicii repre
zintă un moment istoric, cu ample
semnificații pentru dezvoltarea ulte
rioară a țării. Vorbitorul a subliniat
succesele deosebite obținute de R.P.D.
Coreeană pe drumul construirii socia
lismului și s-a referit la obiectivele
ce stau în prezent în fața poporului
coreean pentru reunificarea pașnică
și independentă a patriei.
Referindu-se la politica externă a
R.P.D.C., Li Giong Ok a evidențiat
că Guvernul R.P.D.C. va depune în
continuare toate eforturile pentru
menținerea păcii în Coreea, în Asia
și in întreaga lume.

Accesul la educație—drept fundamental al omului
Manifestări consacrate Zilei Internationale a alfabetizării
Printre diversele manifestări care
au marcat Ziua internațională a al
fabetizării s-a numărat și o festivi
tate care a avut loc la sediul Națiu
nilor Unite din New York. Potrivit
statisticilor O.N.U., publicate cu acest prilej, în prezent peste 900 mi
lioane de locuitori ai planetei sint
analfabeți, in marea lor majoritate
din Africa, Asia și America Latină,
iar în țările în curs de dezvoltare
peste 300 milioane de copii nu reu
șesc să aibă acces la știința de carte.

Directorul general al U.N.E.S.C.O.,
Federico Mayor Zaragoza, a lansat
un apel internațional, cerînd țărilor
membre ale organizației să pună în
aplicare unul dintre drepturile fun
damentale ale omului — accesul la
educație. El a atras atenția asupra
faptului că numărul analfabeților
continuă să crească, precizînd că
două treimi dintre persoanele care
nu știu să scrie și să citească sint
femei.
(Agerpres)

Tarile latino-americane trebuie să acționezef
pentru relansarea economiilor lor naționale
SAN JOSE 9 (Agerpres). — într-o
declarație făcută la San Jose, pre
ședintele Băncii Interamerîcane de
Dezvoltare (B.I.D.), Enrique Iglesias,
a arătat că, în următorii zece ani,
țările latino-americane și caraibiene
trebuie să ducă o adevărată ofen
sivă în direcția relansării economii

r. f. g.

lor lor naționale — transmite agen
ția Efe. El a precizat că se impun
măsuri ferme pentru creșterea ex
porturilor și reducerea datoriilor ex
terne, în paralel cu stimularea in
vestițiilor in ramurile economice de
bază.

Cereri pentru reducerea cheltuielilor militare

BONN 9 (Agerpres). — Partidul
Ecologist din R.F. Germania se pro
nunță în favoarea unei, reduceri con
siderabile a cheltuielilor militare în
bugetul pentru anul viitor, a arătat
deputatul ecologist in Bundestag,
Hubert Kleinert. la o conferință de

presă la Bonn. Potrivit agenției
A.D.N., el a relevat că partidul său
vâ cere reducerea cu 7,9 miliarde de
mărci a bugetului militar și renun
țarea la costisitorul proiect de înar
mare „Jaeger ’90".

la tirguri

internaționale

DAMASC 9 (Agerpres). — Stan
dul țării noastre din cadrul Tirguliui1 internațional de la Damasc,
deschis recent, a fost vizitat de
primul-ministru al Guvernului Re
publicii Arabe Siriene, Mahmoud
Al-Zouabi, însoțit de vicepremierul
pentru problemele serviciilor, Mah
moud Qaddour, ministrul economiei
și comerțului exterior, Mohammad
Al-Imadi, ministrul industriei, An
toine Jubran, ministrul petrolului șl
resurselor minerale, Mtanyos Habib,
de alte oficialități siriene.
Cu acest prilej, a fost apreciată
calitatea exponatelor românești, relevîndu-se cursul ascendent al re
lațiilor comerciale și de cooperate
economică dintre România și Siria.
★
TUNIS 9 (Agerpres). — Cea de-a
23-a ediție a Tîrgului internațional
de la Sfax a fost inaugurată la
9 septembrie. Printre numeroasele
firme si companii tunisiene si străi
ne participante se numără și între
prinderi de comerț exterior din
România, care expun o gamă va
riată de produse din sectoarele in
dustriei construcțiilor . de mașini,
electrotehnică, chimică, petrochimică
și metalurgică.
La festivitatea de deschidere au
participat Hedi Baccouche. primulministru al Tunisiei, alte oficiali
tăți tunisiene, care au vizitat stan
dul României, dind o înaltă apre
ciere nivelului tehnic și calitativ al
produselor românești, unele dintre
ele bine cunoscute pe piața tuni
siană.

Noi demonstrații
antiapartheid în R.S.A.
• Poliția a intervenit cu bru
talitate făcîjid uz de arme
de foc e Ciocniri violente
soldate cu răniți
JOHANNESBURG 9 (Agerpres). —
Noi manifestații de protest împo
triva apartheidului s-au desfășurat
în suburbiile orașului sud-african
Capetown. Participant^, reprezentînd populația de culoare, majorita
ră, au cerut eliminarea neîntârziată
a segregației rasiale, denunțind re
centele alegeri parlamentare, la care
a avut dreptul de a vota numai
minoritatea albă- Poliția a intervenit
cu deosebită brutalitate, ca de obicei,
făcînd uz de arme de foc, grenade
cu gaze lacrimogene și gloanțe de
cauciuc. S-au produs ciocniri vio
lente, soldate cu răniți.

în consens cu interesele dezvoltării libere
și independente ale tuturor popoarelor
Agenda vieții politice internaționa
le a înscris în această săptămină un
eveniment de cea mai mare' însem
nătate : cea de-a IX-a Conferință la
nivel înalt a țărilor nealiniate. Reu
nind reprezentanți a 102 țări neali
niate, în mare parte Ia rang de șefi
de state și de guverne, precum și
reprezentanții unor țări invitate, ai
O.N.U. și altor organizații internațio
nale, conferința a polarizat, în mod
firesc, atenția și interesul opiniei
publice mondiale. Pe de o parte —
■idatorită acestei impresionante arii
de cuprindere ; practic, la Belgrad au
fost reprezentate marea majoritate a
statelor lumii. Pe de altă parte, în
săși tematica reuniunii a fost de an
vergură mondială : pacea și dezar
marea, soluționarea situațiilor conflictuale, căile și modalitățile de ac
țiune pentru lichidarea subdezvoltă
rii. a gravelor probleme ce confrun
tă țările în curs de dezvoltare, edi
ficarea noii ordini economice, menite
să asigure instaurarea unor relații in
terstatale de egalitate și echitate,
progresul tuturor popoarelor.
Participantă cu > statut de invitat
permanent la activitățile mișcării de
nealiniere, statut conferit cu mai
bine de un deceniu în urmă. Româ
nia a acordat o deosebită însemnătate
lucrărilor Conferinței de la Belgrad,
documentelor adoptate, consensului
realizat asupra marilor probleme aflate pe ordinea de zi. Țara noastră,
cum este bine știut, a sprijinit con
secvent țările in curs de dezvoltare,
nealiniate, a dezvoltat relații de
strinsă colaborare cu aceste state,
apreciind mișcarea de nealiniere ca
una din cele mai importante forțe
ale contemporaneității. în acest spirit,
Mesajul adresat de președintele
Nicolae Ceaușescu Conferinței de la
Belgrad, reafirmând pozițiile prin
cipiale ale partidului și statului nos
tru față de obiectivele strategice ale
mișcării de nealiniere, subliniază că,
la fel ca și pină acum, „România se
va situa întotdeauna alături de ță
rile in curs de dezvoltare și neali
niate, va conlucra activ cu aceste
țări în realizarea obiectivelor de li
chidare a subdezvoltării, de progres
economic și social al fiecărei nați
uni, pentru afirmarea tot mai puter
nică a politicii de înțelegere, co
laborare și pace in lume".
Prin conținutul său profund uma
nist, prin ideile și amplele sale des
chideri spre soluționarea in interesul
tuturor popoarelor a marilor proble
me ale lumii de azi, mesajul a găsit
un amplu ecou în rîndul particlpanților, întrunind înalte aprecieri.
Conferința de la Belgrad s-a des
fășurat într-un moment marcat de
semnificative schimbări în viața in
ternațională, evoluțiile în raportul
de forțe spre un anumit echilibru
favorizînd realizarea unor pași im
portanți pe calea destinderii, a re
zolvării unor probleme de mare ac
tualitate. în aceste condiții, s-a im
pus adaptarea mișcării de nealiniere
la evoluțiile intervenite, redefinirea
priorităților de acțiune. Desigur, aprecierile asupra acestor evoluții
nu sînt identice, ele reflectînd pozi

țiile din care acestea sînt privite de
către di versete state sau grupuri de
state. în preajma, ca și în timpul con
ferinței a fost astfel evidentă o anu
mită tendință de apreciere euforică
a unor evenimente și — decurgind
din aceasta — de diminuare a rolu
lui mișcării de nealiniere, de „opaci
zare" a obiectivelor sale de luptă. O
apreciere realistă, lucidă a evoluții
lor din ultimul timp, așa cum de alt
fel a rezultat in cadrul dezbaterilor
conferinței, arată că, dimpotrivă, cu
toate schimbările produse, situația
mondială continuă să se mențină
deosebit de complexă, contradictorie
și gravă. Cum altfel ar putea fi apreciate
consecințele
acțiunilor
cercurilor imperialiste, neocolonialiste, care, nesocotind realitățile, pro
movează tot mai activ o politică de
amestec în > treburile interne și de

Pe marginea Conferinței
la nivel înalt a țărilor
nealiniate
destabilizare a situației din unele
state, își intensifică acțiunile împo
triva independenței și dezvoltării li
bere a popoarelor !? Cum ar putea
face abstracție țările în curs de dez
voltare nealiniate, care grupează
două treimi din omenire, de agrava
rea crizei economice, care le afec
tează în modul cel mai direct și mai
brutal !? Și cum s-ar putea face in
general abstracție de persistența
cursei înarmărilor, de faptul că, în
ciuda măsurilor de lichidare a unor
tipuri de arme nucleare, se între
prind acțiuni de modernizare a celor
existente, nediminuîndu-se cu nimic
pericolul de distrugere ce planează
asupra umanității !?
In lumina acestor realități, Româ
nia, prin Mesajul președintelui
Nicolae Ceaușescu, subliniază cu
putere că tocmai in actualele condi
ții se impune întărirea unității de
acțiune a țărilor nealiniate. „Astăzi,
mai mult ca oricind — se subliniază
în mesaj — capacitatea de acțiune
a mișcării de nealiniere, puterea el
de a exercita o influență pozitivă pe
plan internațional depind de întări
rea unității și solidarității țărilor ne
aliniate. Actualele condiții interna
ționale impun ca mișcarea de neali
niere să-și întărească și mai pu
ternic caracterul său antiimpe
rialist și anticolonialist, să acțio
neze cu și mai multă forță și con
secventă pentru promovarea teluri
lor si obiectivelor sale fundamentale
— de independentă, progres social și
pace în lume".
Este o realitate că mișcarea de
nealiniere grupează țări de o mare
diversitate ca mărime, ca stadii de
dezvoltare, ca opțiuni politico-soclale. Dincolo de această diversitate.

care, inevitabil, generează și o diver
sitate de poziții într-o problemă sau
alta, ceea ce a prevalat în cadrul
Conferinței de la Belgrad au fost in
teresele comune ale țărilor partici
pante, așa cum o ilustrează pozițiile
unitare exprimate în Declarația fi
nală. în celelalte documente adop
tate.
Cu o deosebită pregnantă a fost
subliniată în cadrul conferinței ne
cesitatea respectării de către toata
statele a principiului coexistentei
pașnice dintre state cu orînduiri social-politice diferite, ca o condiție
esențială pentru asigurarea progre
sului și păcii în lume. România, âsa
cum se subliniază în Mesajul pre
ședintelui tării, se pronunță cu hotărîre pentru respingerea categorică
a oricăror forme de intervenție, care
urmăresc schimbarea orinduirii social-politice dintr-o tară sau alta, a
oricăror măsuri de constringere eco
nomică in raporturile dintre state,
de condiționări și presiuni. Are o
deosebită importantă reafirmarea. în
documentele conferinței, a impera
tivului respectării ferme în rela
țiile dintre state a principiilor ega
lității in drepturi, independentei si
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, renunțării
cu desăvîrșire la politica de forță si
dictat — principii așezate de altfel,
cu aproape trei decenii in urmă, la
însăși temelia mișcării de neali
niere. sub denumirea Pancea Bila.
Cu deosebire s-a impus in cadrul
conferinței, ca una din problemele
cele mai stringente, „deteriorarea
dramatică" — potrivit expresiei fo
losite in documente — a situației economice a țărilor în curs de dez
voltare. in special ca urmare a po
verii tot mai apăsătoare a datoriilor
lor externe. In aceste împrejurări se
evidențiază cît de actuală este pro
punerea, formulată de România și,
așa cum s-a dovedit. întrunind con
sensul țărilor nealiniate, privind re
luarea dialogului economic NordSud și convocarea, in acest scop, a
unei conferințe sub egida O.N.U., la
care să participe. în condiții de ega
litate. atit țările în curs de dezvol
tare. cit și cele dezvoltate, și care
să dezbată toate problemele legate
de lichidarea subdezvoltării și in
staurarea noii ordini economice in
ternaționale.
Complexitatea și gravitatea pro
blemelor ce confruntă omenirea de
azi impun mai mult ca oricind par
ticiparea și contribuția tuturor sta
telor la soluționarea lor. Iar în acest
cadru, țărilor în curs de dezvoltare,
nealiniate le revin un mare rol și o
mare răspundere. Este una din ideile
cardinale puse în evidență de Con
ferința de Ia Belgrad, la care Româ
nia subscrie pe deplin, cu hotărîrea
de a acționa, ca și pînă acum. îm
preună cu țările nealiniate, nutrind
convingerea că. prin eforturi comu
ne. prin întărirea unității și solida
rității. se vor asigura condițiile dez
voltării libere si independente ale
tuturor popoarelor, împlinirea aspi
rațiilor de pace și progres ale În
tregii umanități.
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