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Imagine din municipiul ConstanțaPARIIDUL SI POPORUL
STRINSA. INDESTRUCTIBILA UNITATE

Numai întărind continuu forța și rolul conducător al partidului, în 
sirînsă unitate cu întregul popor, vom asigura înfăptuirea obiectivelor 
de perspectivă privind făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate 
în România și crearea condițiilor pentru a trece la aplicarea principiilor 
de muncă și de viață comuniste în patria noastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Zilele acestea, într-o însufleți- 

toare atmosferă de înaltă vibrație 
patriotică, revoluționară, s-a des
fășurat vizita de lucru a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, in ju
dețele Iași, Suceava, Botoșani. 
Eveniment cu multiple semnifica
ții, cu adinei rezonante in conști
ința întregii națiuni, recentele vi
zite de lucru reprezintă o nouă și 
elocventă expresie a dialogului 
permanent al partidului cu clasa 
muncitoare, cu întregul popor, 
mărturie elocventă a unității in
destructibile a națiunii noastre so
cialiste in jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cu prilejul acestui nou și rodnic 
dialog de lucru al secretarului 
general al partidului, prin impre
sionante manifestări, oamenii 
muncii din economie, învățămint, 
cercetare, intr-o puternică uni
tate de cuget și simțiri, au dat 
expresie sentimentelor de dragoste 
și stimă, de aleasă recunoștință 
față de conducătorul partidului și 
statului pentru tot ceea ce face ca 
patria noastră să progreseze 
neabătut pe calea socialismului, ca 
poporul român să-și făurească un 
destin liber și luminos. Cu putere 
s-a reafirmat și cu acest prilej 
convingerea nestrămutată a tuturor 
oamenilor muncii că realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu la cel 
de-al XIV-lea Congres in funcția 
supremă de secretar general al 
partidului constituie garanția si
gură că viitorul la care aspiră 
întregul popor va deveni realitate, 
că proiectele de dezvoltare econo
mico-socială a României in cinci
nalul viitor și pină la orizontul 
anilor 2000—2010 vor fi transpuse 
integral în viață. în contextul 
dezbaterii în întregul partid și 
popor a documentelor Congresului 
al XIV-lea al partidului, se evi
dențiază cu putere adevărul că 
vizitele de lucru ale secretarului 
general al partidului reprezintă 
strălucite materializări ale princi
piului de conducere „cu poporul și 
pentru popor" din care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut suprem 
legămint, înalta chezășie pentru 
înflorirea necontenită a patriei. 
Succesele istorice dobîndite în edi
ficarea noii orînduiri în țara noas
tră, care asigură drepturi și șanse 
egale pentru toți cetățenii, partici
parea lor activă Ia conducerea so
cietății, în cadrul unui larg sistem 

democratic, unic In felul său, de
monstrează cu forța faptelor că 
socialismul și democrația sînt 
procese interdependente, dovedesc 
că participarea la dezbaterea și 
adoptarea hotărîrilor, conștiința de 
proprietar reprezintă o uriașă și 
de neinlocuit forță de progres, un 
inestimabil potențial de perfecțio
nare a muncii și activității econo
mico-sociale.

Iași, Suceava, Botoșani. Vechi 
centre de adevărată istorie româ
nească, veritabile citadele ale vieții 
culturale, ale spiritului patriotic 
de angajare in dezvoltarea țării, in 
apărarea intereselor ei, in promo
varea valorilor și idealurilor na
ționale. De aici, din aceste vetre 
de istorie au răsărit oameni iluștri, 
idei de frontispiciu ale vieții 
spirituale, școli șl mișcări cultura
le, politice care au înscris contri
buții de cea mai mare importanță 
in procesul de făurire a României 
moderne. Este meritul orinduirii 
noastre socialiste, cu deosebire al 
perioadei de glorioasă istorie re
voluționară inaugurată de Con
gresul al IX-lea de a fi creat, în 
cadrul politicii generale de înflo
rire a patriei, condiții de dez
voltare economico-socială acce
lerată și acestor zone. Politi
ca de amplasare armonioasă a 
forțelor de producție iși găsește și 
in această parte a României stră
lucite confirmări. Iașiul, Suceava, 
Botoșanii, asemenea altor zone ale 
României, au înaintat cu pași de 
uriaș pe arterele moderne ale dez
voltării. Datele menționate în 
cuvintările rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sint impresio
nante. Numai de la Congresul al 
IX-lea, în Iași de pildă, fondurile 
fixe au crescut de peste 8 ori iar 
producția industrială de peste 12 
ori. în ritmuri asemănătoare, su
perioare mediei pe țară, au pro
gresat și celelalte județe vizitate.

Toate aceste realizări vorbesc cu 
puterea faptelor despre forța de 
transformare a noii orinduiri, des
pre capacitatea sa de a soluționa 
problemele dezvoltării, despre ca
racterul științific, profund umanist 
al politicii partidului comunist. 
Sint semnificative în acest sens 
cuvintele secretarului general al 
partidului : „Ceea ce am realizat 
la Iași am înfăptuit in toate ju
dețele patriei noastre. Județele 
vecine, județele Moldovei au cu
noscut, de asemenea, o puternică 
dezvoltare. Subliniez aceasta pen
tru că Moldova se număra printre 

zonele rămase mai in urmă din țara 
noastră și numai socialismul a 
asigurat acest progres uriaș, care 
a ridicat la o viață nouă intreaga 
țară, deci și Iașiul, și Moldova. 
Iată de ce subliniez — și trebuie 
să subliniem continuu — că numai 
și numai in condițiile socialismu
lui, sub conducerea gloriosului 
nostru partid comunist, am putut 
să realizăm această dezvoltare pu
ternică a patriei noastre".

Noul dialog de lucru are loc în 
climatul de puternică efervescență 
creatoare, generat de dezbaterea 
documentelor celui de-al XIV-lea 
Congres în Întregul partid, cu în
tregul popor. Sint documente care 
trasează cu limpezime perspective
le dezvoltării viitoare a țării, 
generoase orizonturi devenirii so
cialiste a patriei. In condițiile în 
care zone întregi ale lumii sînt 
profund marcate de criza econo
mică mondială, înregistrind creș
teri minime, stagnări sau chiar re
cesiuni, România socialistă iși 
propune programe cutezătoare prin 
înfăptuirea cărora va trece la un 
nou stadiu superior de dezvoltare. 
Aceste programe, așa cum sublinia 
și secretarul general al partidului, 
conțin prevederi superioare, care 
implică îmbunătățirea calitativă a 
activității, perfecționarea și moder
nizarea acesteia, ridicarea nivelu
lui tehnic al producției, creșterea 
eficientei și competitivității pro
duselor. Realizările dobindite în 
ultimii 24 de ani, succesele obținu
te în edificarea bazei tehnico-ma- 
teriale, în organizarea muncii, în 
formarea cadrelor constituie o ga
ranție a înfăptuirii obiectivelor 
prevăzute in documentele pentru 
Congresul al XIV-lea.

în spiritul aprecierilor secretaru
lui general al partidului, o impor
tantă cu totul deosebită se 
cuvine acordată valorificării po
tențialului uriaș al științei, al 
revoluției tehnico-științifice con
temporane. Aplicarea cuceririlor 
științei in perfectionarea produc
ției și a tehnologiilor de produc
ție, in îmbunătățirea organizării, 
în ridicarea performanței actului 
de conducere însuși se dovedește 
o pîrghie hotăritoare a progresu
lui contemporan. ,.ln această epocă 
a marii revoluții tehnico-știin- 
țifice — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — nu putem să 
înfăptuim obiectivele făuririi so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și să înaintăm spre comu
nism fără a pune Ia baza intregii 

noastre activități cele mai noi și 
mai înalte cuceriri ale științei și 
tehnicii, ale culturii in toate dome
niile ; dar trebuie să facem aceasta 
nu gindindu-ne la ceea ce fac alții, 
conlucrind cu alții, ci creind noi, 
descoperind noi, aducindu-ne noi, 
știința românească, contribuția Ia 
noi și noi cunoașteri, la ridicarea 
științei Ia un nivel tot mai inait".

Așa cum se subliniază in cuvin
tările rostite pe parcursul vizitelor 
de lucru de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tot ceea ce s-a 
înfăptuit în județele vizitate, ca și 
in întreaga țară se datorează po
liticii științifice a partidului, con
secvenței cu care Partidul Comu
nist Român și-a făcut din dezvol
tarea Republicii noastre socialiste 
telul suprem al existentei și poli
ticii sale. în spiritul acestei con
cluzii de uriașă însemnătate. se 
impune ca și în viitor masele de 
oameni ai muncii, întregul popor 
să acționeze strîns unit în jurul 
partidului pentru înfăptuirea mă
rețelor obiective stabilite de apro
piatul forum suprem al comuniști
lor români. în această unitate stă 
garanția victoriilor noastre de 
astăzi și de miine, a izbinzilor pe 
care poporul nostru le va înscrie 
în făurirea noii societăți. Acționind 
cu toată hotărîrea sub conducerea 
partidului pentru înfăptuirea 
obiectivelor de dezvoltare în in
dustrie, în agricultură, în știință, 
in invățămînt, în cultură, pentru 
înfăptuire» tuturor programelor de 
dezvoltare economico-socială, de 
modernizare a orașelor, a satelor 
patriei noastre, vor fi așezate cele 
mal durabile temelii realizărilor 
de miine. „Cum va arăta Moldova 
noastră in anii 2000, in 2010 ? — 
sublinia secretarul general al parti
dului. Va arăta — ca intreaga țară — 
o Moldovă strins unită pe veci in 
cadrul României, hotărită să apere 
ființa, independența poporului și 
să asigure viața tot mai bună și 
liberă a intregii noastre națiuni 1" 

într-adevăr, putem spune că, 
acționind într-o deplină unitate, 
sub conducerea gloriosului nostru 
partid, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, comu
niștii, întregul nostru popor vor 
adăuga noi frumuseți chipului 
mîndru al patriei, vor înscrie noi 
și prestigioase realizări în cronica 
eroică a construcției socialiste, vor 
asigura României, așa cum au visat 
generații și generații de înaintași, 
un loc demn în marea familie a 
țărilor lumii.

O opțiune fundamentală pentru progresul
general al patrieiDEZVOlTÂREAJMENSIVn ECONOMIEINAȚIONALE ÎN DECENIU URMĂTOR

în concordanță deplină cu exigen
țele societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării României 
spre comunism, proiectul Programu- 
lui-Directîvă și Tezele pentru Con
gresul al XIV-lea al partidului 
fundamentează pe baze științifice, 
realiste și de largă deschidere previ
zională in raport cu noile condiții 
și restricții ale deceniului următor, 
marile obiective ale dezvoltării e- 
conomico-sociale a patriei noastre.

Previzionate cutezător, într-o vi
ziune unitară, cu caracter stadial, 
orientările dezvoltării economico- 
sociale a României in cincinalul 
1991—1995 și, in perspectivă, pină in 
anii 2000—2010, sint rezultatul con
tribuției determinante a secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ■ care, prin ge
niala capacitate de pătrundere și de 
înțelegere a legilor obiective, a 
esenței fenomenelor si proceselor 
social-economice, a tendințelor do
minante ale revoluției științifico- 
tehnlce si transformărilor revoluțio
nare, a conceput și pentru orizontul 
sfirșitului de mileniu, ca de altfel 
pentru întreaga perioadă deschisă 
de Congresul al IX-lea. un program 
românesc de construire a socialis
mului cu poporul și pentru popor, 
expresie a aplicării creatoare a le
gităților generale și principiilor so
cialismului științific la condițiile și 
realitățile României.

Coloana vertebrală a noilor orien
tări ale progresului susținut, inten
siv și multilateral al economiei 
noastre naționale rămîne sprijinită 
și se consolidează tot mai puternic 
pe proprietatea socialistă de stat și 
cooperatistă, pe îmbinarea armoni
oasă a conducerii unitare, pe baza 
planului național unic, cu autocon- 
ducerea muncitorească și autogestiu- 
nea economico-financiară, cu spo
rirea răspunderii tuturor colective
lor de oameni ai muncii în gospodă
rirea părții din avuția națională 
încredințată unităților spre adminis
trare directă.

Fiind în fața fazei superioare a 
edificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Congresul al 
XIV-lea al Partidului Comunist Ro

mân va elabora noua strategie a 
optimizării de tip intensiv a econo
miei naționale, pe baza unui puter
nic și modern potențial tehnico- 
productiv creat in ultimele două 
decenii, care va fi valorificat, in 
condiții de eficiență competitivă, fo
losind mecanismul autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii econo- 
mico-financiare, a cărui viabilitate 
este demonstrată de peste douăzeci 
de ani. x

Propunîndu-și continuarea pe o 
treaptă calitativ superioară a proce
sului revoluționar in patria noastră, 
noua strategie a optimizării de tip 
intensiv trebuie să învingă contra
dicția dintre nevoi și resurse, în 
noile ipostaze care se previzionează, 
prin progresul calitativ al factorilor 
de producție, susținut de afirmarea 
și transformarea științei și cuceriri
lor ei în forțe nemijlocite ale mo
dernizării proceselor tehnologice și 
valorificării superioare a muncii so
ciale. La baza acestui proces revolu
ționar, noua strategie așază omul 
cu pregătirea sa profesional-știinJ 
țiflcă și nivelul său politico-ideolo
gic, cu responsabilitatea acțiunilor 
pe care le gîndește și întreprinde, 
in cadrul autoconducerii muncito
rești și autogestiunii economico- 
financiare.

De la el trebuie să emane ener
gia transformărilor revoluționare 
care stau la baza procesului de per
fecționare a conducerii planificate a 
intregii dezvoltări economico-sociale, 
puternicul spirit creator în activita
tea de cercetare științifică, dezvol
tare tehnologică și introducere a pro
gresului tehnic, angajarea competi
tivă în contextul interdependențelor 
crescînde și complexe ale lumii con
temporane.

Pe acest temei, noua strategie de 
optimizare a creșterii economice di
mensionează intensitatea acesteia pe 
baza unor ritmuri susținute de spo
rire a eficienței cu care este utilizat 
potențialul tehnico-productiv exis
tent, de creștere a productivității 
muncii sociale și a gradului de va
lorificare a resurselor naturale. In
tensitatea creșterii economice în 
cincinalul 1991—1995 reflectă noua 

calitate a „vitezei economice" de 
înaintare a patriei noastre, conferită 
de așezarea pe baze intensive a 
reproducției lărgite, de sporire a ca
pacității economiei naționale în sis
temul economiei mondiale. Ritmul 
creșterii economice, deși relativ mai 
scăzut decît in perioada dezvoltării 
extensive, asigură înfăptuirea obiec
tivelor dezvoltării economico-sociale 
in condiții de echilibru structural 
dinamic și de eficiență competitivă, 
permițind înaintarea economiei na
ționale spre stadiul de tară socia
listă multilateral dezvoltată.

Fundamentarea unui ritm optim 
de creștere economică pentru cinci
nalul viitor și în perspectivă are la 
bază o viziune de tip multicriterial, 
de diferențiere a creșterii în raport 
de exigențele progresului științifico- 
tehnic. de necesitățile dezvoltării 
armonioase a forțelor de producție 
în profil teritorial, de cerințele rea
lizării unui nou echilibru pe termen 
lung al structurii de ramură a eco
nomiei naționale șl încadrării com
petitive in diviziunea internațională 
a muncii.

Unul din aceste criterii vizează ne
cesitatea asigurării echilibrului îna
intării prin lărgirea în continuare a 
bazei proprii de materii prime și 
energic, în condițiile dozării rațio
nale a volumului de resurse alocate, 
păstrării rezervelor și alternativelor 
posibile de substituție în viitor, 
menținerii echilibrului ecologic.

Fără să fie un scop în sine șl 
subordonată în permanență asigu
rării stabilității structurii economiei 
naționale, dezvoltarea sectorului pri
mar, cu care „începe" reproducția 
lărgită, integrează organic ample și 
profunde procese de organizare și 
modernizare pe baze științifice a 
producției și a muncii, cu consecin
țe asupra creșterii productivității 
muncii, snoririi rentabilității și efi
cienței activității în aceste ramuri 
ale producției materiale.

Pentru ca intensitatea să devină 
trăsătura dominantă a dezvoltării 
forțelor de producție în perioada 
care urmează, proiectul Programu-
(Continuure în pag. a Il-a)

IN BĂTĂLIA RECOLTEI - 
TOATE FORȚELE SATULUI!
Intrăm în ultima decadă a lunii 

septembrie și de acum fiecare oră, 
fiecare zi e hotăritoare pentru 
înfăptuirea uneia din cele mai im
portante sarcini din viața economi
că a țărifl accelerarea Ia maxi
mum a ritmului lucrărilor agricole 
de toamnă. Sarcinile și indicațiile 
concrete date in acest sens de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul recentelor vizite de lucru 
Întreprinse în unități agricole din 
județele Iași, Suceava și Botoșani, 
se constituie intr-un veritabil pro
gram de acțiune pentru activitatea 
organelor și organizațiilor de par- 
tid de la sate, pentru toți oamenii' 
muncii din agricultură, angajați cu 
toate forțele pentru a intîmpina 
cu fapte de muncă și cu rezultate 
deosebite Congresul al XIV-lea al 
partidului. Noul dialog de lucru al 
secretarului general al partidului 
cu oamenii țnuncii din agricultură 
a prilejuit reliefarea direcțiilor 
prioritare de acțiune in perspecti
va noului an agricol pentru dez
voltarea și mai accentuată a aces
tei ramuri de bază a economiei na
ționale, pentru creșterea puternică 
a producției agricole în toate zo
nele țării, corespunzător exigențe
lor actuale ale noii revoluții a- 
grare.

Pentru perioada următoare, acti
vitatea lucrătorilor de pe ogoare 
trebuie să se desfășoare pe două 
mari fronturi, fiecare de o impor
tanță si urgență deosebite :

STRÎNGEREA ÎN TOTALITATE 
ȘI DEPOZITAREA FĂRĂ PIER
DERI A RECOLTEI DE TOAMNA 
ȘI ÎNSAMÎNȚAREA LA UN 
ÎNALT NIVEL AGROTEHNIC A 
TUTUROR SUPRAFEȚELOR PRE
VĂZUTE PRIN PROGRAMUL 
ACESTEI CAMPANII.

Analiza concretă, efectuată la 
fața locului de secetaru’ ge^e-al 
al partidului a pus in evidență fao- 
tul că în fiecare un’tate agriro'ă. 
in fiecare județ există posibilități 
reale de a spori simVto- vitezele 
de lucru la recoltat și insămmțat. 

Cerința intensificării ritmului de 
recoltare este cu atit mai imperi
oasă in acele județe in care din 
motive mai ales de ordin organi
zatoric este rămas in urmă nu nu
mai culesul porumbului, ci și al 
soiei și cartofilor, culturi la care 
recoltarea trebuia și putea fi în
cheiată la această dată. Este vor
ba, îndeosebi, de unitățile agricole 
din județele Ialomița, Dolj, Brăila, 
Arad. Timiș. Călărași. Iași. Satu 
Mare și Sălaj. Rămineri mari in 
urmă există și la recoltarea sfe
clei, mai ales în unitățile agricole 
din județele Brăila, Călărași, Con
stanța, Galați și Dîmbovița, unde 
s-a ajuns chiar la o dereglare a 
fluxului de lucrări stabilit. Ase
menea neajunsuri obligă la măsuri 
cu totul excepționale in vederea 
sporirii la maximum posibil a rit
mului de recoltare. Pentru a se 
realiza insă o asemenea schimba
re în bine trebuie să se înțeleagă 
cu toată claritatea că volumul mare 
de muncă ce trebuie executat im
pune acțiuni ferme pentru elimi
narea oricăror forme de încălcare 
a disciplinei muncii, a normelor 
care stabilesc sarcinile și răspun
derile cadrelor de conducere șl 
specialiștilor din agricultură.

Perioada care urmează este ho
tăritoare pentru desfășurarea re
coltării și semănatului in limitele 
termenelor stabilite. In toate uni
tățile cultivatoare trebuie între
prinse acțiuni de natură să asigu
re încheierea în următoarele zile a 
recoltării tuturor suprafețelor cul
tivate cu soia și cartofi. De ase
menea, resnectarea strictă a gra
ficelor de livrare a sfeclei de za
hăr trebuie să fie urmărită zi de 
zi și oră de oră. astfel incit timnul 
de Ia recoltare pină la expediere 
spre fabrică să fie redus la mi
nimum. Cu toată fermitatea tre-
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buie să se acționeze în acest sens 
In județele Olt, Tulcea, Timiș, 
Neamț, Mureș, Sălaj, Giurgiu, 
Ialomița, Constanța, unde, datorită 
unor defecțiuni organizatorice, s-a 
ajuns să se înregistreze un deca
laj mare între recoltare și trans
port, pe cimp aflîndu-se la aceas
tă dată cantități de sfeclă de or
dinul sutelor de mii de tone.

Acum, cind practic insămințări- 
le trebuie să se desfășoare din 
plin, cind pină la încheierea aces
tei lucrări in zonele colinare au 
mai rămas doar 10 zile, de cea 
mai mare urgență este să se asi
gure pretutindeni încheierea grab
nică a arăturilor pe toate supra
fețele prevăzute a fi insămințate 
in această toamnă. Au mai rămas 
de arat circa 1 milion de hectare, 
suprafață din care o bună parte 
este localizată tocmai in județele 
din zona a doua de cultură, adică 
in acele județe unde însămințările 
trebuie obligatoriu incheiate pină 
la 1 octombrie. Iată de ce este 
necesar ca în toate unitățile agri
cole unde mai sînt suprafețe mari 
de arat să fie nu numai supli
mentat numărul tractoarelor, dar 
și prelungit mult timpul de lucru 
efectiv în brazdă, organizindu-se 
munca în schimburi normale de zi 
și noapte.

Cu atit mai necesare sînt acum 
ordinea perfectă, disciplina stric
tă. mobilizarea tuturor forțelor de 
care dispune agricultura, cu cit 
pentru a se putea încheia lucrări
le în perioadele stabilite este ab
solut necesar ca în fiecare zi, in 
fiecare unitate să se lucreze cu 
viteze peste cele stabilite inițial 
prin program. Esențial este ca or
ganele și organizațiile de nartid de 
la sate să asigure acea stare gene
rală de mobilizare care să pe-mită 
realizarea celei mai sciute sl mai 
bune campanii agricole de toamnă.

Relatări din județele Bihor,

/

ÎN TELEGRAME ADRESATE

TOVARĂȘULUI
»

NICOLAE CEAUSESCU

Oamenii muncii 
de pe ogoare raportează 

încheierea recoltării 
unor culturi 

și obținerea de 
producții mari la hectar

Colective de oameni 
ai muncii din economie 
raportează obținerea 

unor succese de seamă 
in îndeplinirea 

și depășirea planului 
IN PAGINA A V-A

Mobilizator program 
de perfecționare a Invățămintului, 

de creștere a eficienței sale sociale
A intrat în tradiție ca fiecare 

nouă etapă de activitate șco
lară și universitară să fie inau
gurată sub semnul generoaselor a- 
precieri și îndemnuri, al orientărilor 
și sarcinilor pe care conducătorul 
partidului și statului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, le formu
lează în cursul vizitelor de lucru in 
unități economice, de învățărpint și 
de cercetare, al dialogului nemijlo
cit purtat cu cadre didactice, cu spe
cialiști din producție și din cerceta
re, cu elevi și studenți. Deschiderea 
anului școlar 1989—1990 îmbracă, din 
această perspectivă, noi și bogate 
semnificații, determinate de faptul 
că momentele sărbătorești ale vizitei 
conducătorului partidului și statu
lui nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în unități 
industriale, agricole, de învățămint 
și de cercetare din județul și mu
nicipiul Iași sînt puternic marcate 
de prevederile documentelor elabo
rate pentru Congresul al XIV-lea al 
partidului, de Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. ca, la apropiatul fo
rum al comuniștilor. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, eminentul fiu al 
poporului român, revoluționar, în
cercat și patriot înflăcărat, ctitorul 
României socialiste moderne, să fie 
reales in suprema funcție de secretar 
general al partidului nostru comu
nist. Atit in timpul vizitei de lucru 
în unități economice, de învățămint 
și de cercetare, cit și cu prilejul 
marii adunări populare din munici
piul Iași, muncitori și specialiști, 
țărani cooperatori, cadre didactice 
din unități ale invățămintului de 
toate gradele, studenți și elevi, pio
nieri și șoimi ai patriei au adus con
ducătorului partidului și statului 
nostru un vibrant omagiu, exprimîn- 
du-și totala adeziune la propunerea 
de realegere a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu în fruntea parti
dului, apreciind acest act de în
semnătate istorică drept suprema 
chezășie a împlinirii tuturor obiec
tivelor de dezvoltare multilaterală 
a patriei.

în acest climat de adeziune și de 
efervescență creatoare, de mobiliza
re a eforturilor oamenilor mun
cii in intîmpinarea Congresului 
al XIV-lea al partidului, aprecierile, 
îndemnurile și sarcinile formulate de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, cu prile
jul vizitei la fiecare obiectiv eco
nomic, de învățămint și de cerceta
re, dar mai cu seamă in strălucita 
cuvîntare rostită la marea adunare 
populară din Iași — străveche vatră 
de spiritualitate românească — se 
constituie intr-un amplu și mobili
zator program de acțiune la nivelul 
tuturor slujitorilor invățămintului, 
al elevilor și studenților, al organi
zațiilor de partid și de tineret din 
școli și din facultăți. Aprecierile, 
îndemnurile și sarcinile formulate la 
Iași de conducătorul partidului și 
statului nostru jalonează tot atîtea 
direcții, actuale și de perspectivă, 
pentru perfecționarea invățămintului 
de toate gradele, inclusiv a raportu
rilor sale de conlucrare cu cerceta
rea științifică și producția, pentru 
racordarea întregului său conținut 
științific la exigențele de calitate ale 
dezvoltării intensive a patriei, ale 
revoluției științifice și tehnice con
temporane, pentru o simbioză tot 
mai înaltă, superioară. între instruc
ție și educație.

Includerea în programul vi
zitei de lucru a unor unități pro
ductive, de învățămint și de cerce
tare, evidențiază pregnant însemnă
tatea deosebită pe care conducătorul 
partidului și statului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, pre

ședintele Consiliului Național al Ști
inței și Invățămintului, o acordă în
tăririi conlucrării active dintre în- 
vățămînt, cercetare și producție. 
Ca rezultat de prestigiu al dezvoltă
rii puternice a forțelor de producție 
din industrie, din agricultură, clin 
toate celelalte ramuri, invățămiritul 
românesc de toate gradele este el 
însuși chemat ca în noua etapă de 
activitate școlară și universitară să 
înscrie, la rîndu-i, o contribuție spo
rită in procesul dezvoltării multila
terale. „Dezvoltarea invățămintului 
general și a invățămintului su
perior in țara noastră, in Iași este 
un rezultat direct al creșterii 
puternice a forțelor de pro
ducție, a industriei, a agricultu
rii, a tuturor sectoarelor de activita
te — a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea ros
tită la marea adunare populară. 
Numai pe această bază, a dezvoltă
rii forței economice și sociale, a fost 
posibil să realizăm această puter
nică dezvoltare a invățămintului in 
patria noastră, care asigură astăzi 
formarea cadrelor pentru toate do
meniile de activitate. Aceasta ne dă 
și încrederea că obiectivele de dez
voltare generală în viitor vor putea 
fi înfăptuite in bune condiții, dls- 
punind de o clasă muncitoare cu o 
înaltă pregătire, de ingineri, de spe
cialiști cu o înaltă calificare și cu un 
inait nivel tehnico-știinffic — con
diția hotăritoare pentru făurirea so
cialismului și comunismului". Din 
perspectiva acestei aprecieri apare 
și mai limpede necesitatea ca învă- 
țămîntul de toate gradele, și îndeo
sebi cercetarea științifică din invă- 
țămintul superior, să-și subslantiali- 
zeze sfera de cuDrindete și. totodată, 
să-și întărească finalitatea lor socială.

Pentru realizarea integrală a aces
tor obiective, capacitatea de cerce-
(Continuare in pag. a III-a)
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PROIECTUL PROGRAMULUI-DIRECTIVĂ, 
TEZELE PENTRU CONGRESUL AL XIV-LEA

ADUNĂRILE DE DĂRI DE SEAMĂ Șl ALEGERI - 

moment important în întărirea și perfecționarea 

activității fiecărei organizații de partid
Pregătirea profesională la nivelul 

noilor exigențe ale producției

• In centrul dezbaterilor — proiectul Programului- 
Directivă și Tezele pentru Congresul al XlV-lea al P.C.R.

• Analiza concretă și exigentă, combativitatea, recep
tivitatea față de propuneri constituie premisele afirmării

în pregătirea Congresului al XlV-lea al 
partidului în întreaga țară au loc, conform Ho- 
tăririi Plenarei C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie 
a.c.. adunările de dări de seamă și alegeri din 
organizațiile de bază. Caracterizate — așa cum 
reiese și din relatările de mai jos — de un pu
ternic spirit partinic, revoluționar, adunările în
treprind o analiză profundă, exigentă. în spirit 
critic și autocritic, a muncii desfășurate de co
muniști pentru îndeplinirea hotărîrilor Congre
sului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, pentru stabilirea unor măsuri politi- 
co-organizatorice complexe, cate să asigure În
făptuirea în condiții de eficientă și calitate su
perioară a sarcinilor ce le revin în toate dome
niile de activitate.

Avind drept repere de bază prevederile din 
proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru 
Congresul al XlV-lea al P.C.R., orientările for
mulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secreta-

rul general al partidului, la Plenara C.C. al P.C.R. 
din iunie, precum și în cuvîntările rostite cu 
prilejul recentelor vizite de lucru in județe din 
Moldova, adunările de dări de seamă și alegeri 
vizează întărirea tot mai puternică a rolului 
conducător al partidului — centrul vital al între
gii națiuni socialiste — perfecționarea stilului 
și metodelor de muncă ale organelor și organi
zațiilor de partid, dinamizarea întregii activități 
economice, politice și sociale, creșterea capaci
tății de muncă, luptă și acțiune a organizațiilor 
de partid, a influenței și forței lor de mobili
zare a comuniștilor, a tuturor oamenilor mun
cii. pentru înfăptuirea exemplară a planurilor 
și programelor dc dezvoltare economico-socială 
a tării. Este continuarea firească a unui drum 
ascendent de mari împliniri, deschis de Congre
sul al IX-lea al P.C.R.. care a inaugurat o epo
că de profunde transformări revoluționare, de

noului, sporirii eficienței muncii de partid, promovării 
neabătute a spiritului revoluționar in muncă și în viață 
• Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in funcția 

supremă de secretar general al partidului — opțiune fermă 
a întregului partid și popor

strălucite înfăptuiri socialiste ce înscrie cu lite
re de aur în istoria patriei numele marelui său 
întemeietor : ..Epoca Nicolae Ceaușescu".

în cadrul tuturor adunărilor de dări de sea
mă și alegeri, într-o atmosferă de puternică 
unitate, toți comuniștii — intr-un singur gînd și 
o singură voință — își exprimă dorința fierbin
te ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iu
bit fiu al partidului și poporului, să fie reinves
ts la Congresul al XlV-lea în funcția supremă 
de secretar general al partidului, văzînd in 
aceasta chezășia sigură a înfăptuirii marilor 
programe de dezvoltare, a întăririi păcii și co
laborării cu toate popoarele lumii, a înălțării 
României pe noi culmi de civilizație și progres. 
Este hotărirea unanimă, consfințită de propriile 
hotărîri ale adunărilor de alegeri este mandatul 
încărcat de dragoste și recunoștință, cu care ziua 
de azi pătrunde, responsabilă și demnă, în viitor.

In deplină unitate de 
cuget și simțire cu între
gul popor, comuniștii, toți 
oamenii muncii de la în
treprinderea Electrocen- 
trate Borzești dau glas cu 
vie emoție adeziunii față 
de Hotărirea Plenarei Co
mitetului Central al Par
tidului' Comunist Român 
cu privire la realegerea, 
la cel de-al XlV-lea Con
gres, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in 
funcția supremă de se
cretar general al parti
dului, văzînd in aceasta 
chezășia mersului nostru 
neabătut înainte, a împli
nirii celor mai cutezătoa
re proiecte și aspirații ale 
poporului român.

Pe deplin conștienți de 
misiunea noastră și răs- 
punzind chemării adresa
te de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, între
gului popor de a face din 
1989 anul cu cele mai 
bune rezultate din actua
lul cincinal, oamenii mun
cii din unitatea noastră, 
conduși și îndrumați per
manent de organizația de 
partid, au depășit sarcina 
de plan la producția de

energie electrică în pri
mele 8 luni ale acestui 
an cu peste 57 376 MWh, 
din care pe bază de căr
bune, fără suport de hi
drocarburi, cu peste 24 111 
MWh.

Rezultatele de pină 
acum vin să întregească 
tabloul realizărilor din 
primii trei ani ai cincina
lului actual, dindu-ne 
certitudinea că, așa cum 
ne-am angajat față de 
secretarul general al par
tidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, vom 
indeplini planul pe întreg 
anul 1989 pină la 20 no
iembrie, ziua cînd vor în
cepe lucrările celui de-al 
XlV-lea Congres al parti
dului, obținind o produc- 
ție-marfă suplimentară de 
peste 339 800 milioane lei.

Făcînd însă o analiză 
exigentă. în spiritul cerin
țelor formulate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
al sarcinilor reieșite din 
Tezele și proiectul Pro
gramului-Directivă pentru 
Congresul al XlV-lea al 
partidului, trebuie să 
recunoaștem deschis că 
rezultatele obținute de noi 
in perioada care a trecut

din acest an nu sînt pe 
măsura posibilităților, a 
potențialului și condițiilor 
de care dispunem.

Din analizele pe care 
le-am efectuat rezultă că 
se menține la un nivel 
încă ridicat numărul opri
rilor accidentale ale 
instalațiilor atit la cen
tralele pe hidrocarburi, 
dar mai ales la cea ne 
cărbune. Ca atare, vom 
acționa in continuare mai 
energic, la toate nivelu
rile, pentru perfecțio
narea pregătirii profesio
nale a întregului personal 
muncitor. în mod special 
vom insista pe însușirea 
mai temeinică a elemen
telor referitoare la con
ducerea proceselor tehno
logice. întreținerea și 
repararea utilajelor, ast
fel incit să se asigure 
realizarea ritmică a pla
nului la producția fizică 
de energie electrică și 
termică, reducerea mai 
accentuată a normelor de 
consum specific de com
bustibil și energie elec
trică.

Rezultatele bune pe 
care le-am obținut pină 
in prezent, dar mai ales

lipsurile și neajunsurile 
manifestate au fost larg 
dezbătute în organizațiile 
de partid, în adunările 
generale ale oamenilor 
muncii, prilejuri cu care 
s-au făcut numeroase 
propuneri pentru perfec
ționarea întregii activi
tăți. pentru valorificarea 
deplină a întregului po
tențial material, tehnic și 
uman de care dispune în
treprinderea noastră.

Puternic stimulat de in
dicațiile date de secretarul 
general al partidului, de 
orientările mobilizatoare 
cuprinse in proiectul 
Programului-Directivă și 
în Tezele pentru Con
gresul al XlV-lea al 
partidului, întreg colecti
vul de oameni ai muncii 
este hotărit să acționeze 
in continuare cu forțe 
sporite pentru a da țării 
cit mai multă energie 
electrică, pentru îndepli
nirea exemplară a sarci
nilor ce ii revin.

Gheorghe OPREA 
maistru principal 
la întreprinderea 
Electrocentrale Borzești

Exigență și responsabilitate 
comunistă în analiza tuturor 

problemelor
O preocupare prioritară : calitatea. 

Calitatea producției și calitatea 
muncii de partid, aflate într-o strîn- 
să interdependență. O trăsătură do
minantă : combativitatea față de 
unele neajunsuri, de cauzele care 
le-au generat și de mentalitățile care 
le-au perpetuat. Aceste două aspecte 
au caracterizat întreaga desfășurare 
a adunării de dare de seamă și ale
geri a organizației de bază Oțelă- 
ria I, schimbul II, de Ia întreprin
derea de Utilaj Greu „Progresul" 
Brăila.

Pornindu-se de la cerințele formu
late în Programul-Directivă pentru 
Congresul al XlV-lea al partidului, 
in care se subliniază necesitatea 
„îmbunătățirii radicale a calității 
produselor", în cadrul adunării au 
fost abordate și analizate cu exi
gență toate laturile acestui proces 
hotăritor pentru asigurarea eficienței 
economice și a competitivității uti
lajelor realizate de „Progresul", atit 
pentru programele și ramurile prio
ritare ale economiei naționale, cit și 
pentru export. Totodată, darea de 
seamă și dezbaterile au constituit un 
responsabil raport comunist asupra 
îndeplinirii sarcinilor trasate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, cu prile
jul vizitelor de lucru la puternica 
întreprindere brăileană, punînd in 
evidență felul în care a acționat 
organizația de partid pentru perfec
ționarea activității de concepție și 
proiectare, respectarea strictă a dis
ciplinei tehnologice, execuția irepro
șabilă a produselor, întărirea con
trolului de calitate și a autocontro
lului pe toate fazele procesului de 
fabricație.

„Trebuie trecut mai repede si mai 
hotărit la modernizare, la noi tehno
logii" a subliniat electricianul Ion 
Adamache și, la fel ca el, s-au pro
nunțat cu fermitate pentru introdu
cerea noului, a cuceririlor științifice, 
ing. Eugeniu Axente și Marieta Ga- 
brovschi, maiștrii Vasile Răducanu, 
Mihai Petruț și Petru Sasu, electri
cianul Octavian Atanase și alți par
ticipant la dezbateri, care au venit 
în același timp cu propuneri concre
te menite să ducă la reducerea rebu
turilor, la creșterea nivelului tehnic 
și calitativ al produselor. în acest 
fel, deși unele intervenții „au 
plutit" în generalități, rezumîn- 
du-se la formulări de genul „e bine 
să fie mai bine", fără a vădi o im
plicare corespunzătoare, majoritatea 
luărilor de cuvînt au reușit să pună 
punctul „pe i“ prin abordarea pro
fundă șl competentă a problemelor. 
Crlticind lipsurile manifestate în 
domeniul calității, comuniștii au pus 
In evidență numeroase modalități de 
acțiune prin care Oțelăria I să-și 
poată aduce o contribuție substan
țială la îndeplinirea obiectivului asu

Capacitate sporită de mobilizare 
a comuniștilor

Adunarea de dare de seamă și ale
geri a organizației de partid de la 
secția PAL, schimbul B, din cadrul 
Combinatului de Prelucrare a Lem
nului Piatra Neamț a insistat, așa 
cum se cuvine intr-un asemenea 
moment de bilanț și de perspectivă, 
asupra multor aspecte ale activității 
desfășurate de birou, de comuniști, 
participanții evidențiind însă in mod 
deosebit cele mai importante pîrghii 
ale muncii politice folosite în vede
rea înnoirii și modernizării produ
selor. Pentru că aici, in secția de 
plăci aglomerate din lemn. în pe
rioada parcursă de la alegerile pre
cedente a fost înregistrat un succes 
de excepție, colectivul reușind să 
producă PAL E-l, un produs al că
rui grad de emanație de formaldehi- 
dă este foarte redus, mobila realizată 
dintr-un astfel de material fiind de
osebit de solicitată pe piețele lumii. 
Iată de ce atit darea de seamă pre
zentată, cit și intervențiile partici- 

mat de întregul colectiv, și anume 
acela ca de la 1 ianuarie 1990 „Pro
gresul" să realizeze numai produse 
modernizate, atingind și depășind la 
cit mai multe utilaje cel mai înalt 
nivel existent în momentul de față 
pe plan mondial.

în strinsă legătură cu preocu
parea pentru dobindirea unor rezul
tate superioare, participant!! la dez
bateri au insistat asupra necesității 
îmbunătățirii activității politico- 
organizatorice a organizației de 
partid — care să ducă la întărirea 
rolului conducător al acesteia în 
viața colectivului —, arătind că tre
buie să se înregistreze o „cotitură 
radicală" în stilul și metodele de 
muncă ale biroului, ale tuturor fac
torilor de răspundere. „Nu este de 
admis ca să lucreze doar jumătate 
din numărul tovarășilor din birou, 
așa cum s-a întîmplat rină acum" 
— a arătat Ion Lupu, maistru la 
cuptoare, iar maistrul Vasile Gheor- 
ghe a criticat faptul că „datorită 
lipsei de angajare a celorlalți mem
bri ai biroului majoritatea sarcini
lor au fost rezolvate de unul sin
gur de secretarul organizației de 
bază". Referindu-se la necesitatea 
înfăptuirii întocmai a prevederilor 
din Tezele pentru Congresul al 
XlV-lea al P.C.R. privind „perfec
ționarea și dinamizarea continuă a 
activității organelor și organizațiilor 
de partid, aplicarea fermă a princi
piilor și prevederilor statutului, ale 
democrației și disciplinei de partid", 
comuniștii Vasile Cușmir, Gheorghe 
Ghiorghiță, Cornel Vlăsceanu și 
alții au făcut numeroase propuneri 
concrete, înscrise în cuprinzătorul 
plan de măsuri adoptat și care con
stituie un bun punct de pornire pen
tru activitatea noului birou al orga
nizației de partid.

Desfășurată lingă focul nestins al 
cuptoarelor. în atmosfera de muncă 
responsabilă pentru a intîmpina ma
rele forum al comuniștilor, al în
tregului popor, cu noi realizări, in 
spiritul orientărilor formulate de 
secretarul general al partidului în 
cuvîntările rostite cu prilejul recen
telor vizite de lucru în județe din 
Moldova, adunarea de dare de sea
mă și alegeri de la Oțelăria I a evi
dențiat marile posibilități ale orga
nizației de partid de a-și perfec
ționa necontenit munca. Ea a con
stituit o manifestare vibrantă a uni
tății puternice in jurul partidului, 
al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a încrederii 
nestrămutate în viitorul de noi și 
însemnate înfăptuiri, prefigurat de 
Programul-Directivă și Tezele pen
tru Congresul al XlV-lea al P.C.R.

Gh. ATANASIU

panților la dezbateri au fost axate 
asupra modalităților concrete utili
zate de membrii de partid care au 
făcut ca producătorii de PAL din 
Piatra Neamț să fie cei mai apre- 
ciați din unitățile centralei. De alt
fel, ei se află de mai multă vreme 
pe primul loc In întrecerea socialistă 
cu celelalte secții ale combinatului.

Așa cum a reieșit din analiza efec
tuată, o mare însemnătate în bunul 
mers al întregii activități a avut-o 
modul in care biroul organizației de 
partid, comuniștii din conducerea 
secției au reușit să stabilească corect 
prioritățile de la o perioadă la alta, 
să definească obiectivele de atins și 
să găsească soluțiile cele mai adec
vate pentru materializarea lor. în 
acest scop s-a apelat la capacitatea 
fiecărui comunist, dar și a celor
lalți oameni ai muncii, care, impli
cați direct în procesele de producție, 
au sesizat și au venit cu propuneri 

concrete pentru îmbunătățirea activi
tății în fiecare sector. Este de reți
nut faptul că nu s-a așteptat neapă
rat să se tină adunarea generală de 
partid, de sindicat ori U.T.C. pentru 
ca o problemă sau alta să-și găseas
că rezolvarea, ci au fost folosite for
me adecvate : discuțiile individuala, 
munca de la om la om. constitui
rea unor microcolectlve pe locuri de 
muncă pentru urmărirea cauzelor 
generatoare de neajunsuri și înlă
turarea lor operativă, asigurîndu-se 
atit cunoașterea in amănunțime a 
realităților de către biroul organiza
ției de partid, cit și intervenția 
promptă, eficientă atunci cînd s-a 
considerat necesar.

Să precizăm că. adoptînd un ast
fel de stil si metode de lucru, co
muniștii organizației PAL B și-au 
adus o importantă contribuție la în
deplinirea și depășirea in fiecare 
lună a sarcinilor de plan, definitorii 
fiind, așa cum s-a relevat și în adu
narea generală, măsurile întreprinse 
pentru modernizarea tehnologiilor și 
a utilajelor de bază. S-a menționat 
în acest sens că la propunerea mem
brilor de partid secția a fost dotată 
cu așchietor de lobde tip DC-8. în 
vederea obținerii unor așchii de ca
litate și îmbunătățirii parametrilor 
PAL-uluii că s-a modernizat secto
rul de sortare așchii uscate, inlătu- 
rîndu-se emanațiile de praf și pe
ricolul de explozii, că prin realiza
rea silozului de așchii umede, cu o 
capacitate de 200 mc, se asigură re
ducerea consumului de energie elec
trică în perioadele de vîrf. Si fiindcă 
problema înnoirii producției a cana
lizat majoritatea discuțiilor, partici
panta la dezbateri nu au lăsat deloc 
impresia că nivelul atins i-ar satis
face. Pentru că. așa cum s-a spus

Cuvintul celor care depășesc 
sarcinile de plan lună de lună
Adunarea generală de dare de 

seamă și alegeri a organizației de 
bază din atelierul montaj strung 
greu de la întreprinderea de Mașini- 
Unelte din Arad a avut un puternic 
caracter de lucru, de analiză critică 
și autocritică, determinind luarea 
unor măsuri concrete și eficiente in 
vederea perfecționării muncii de 
partid, a activității de producție. Se 
cunoștea. încă înainte de desfășura
rea adunării, că organizația respec
tivă cuprinde comuniști cu expe
riență și cu o înaltă pregătire pro
fesională. Avind în vedere că în 
atelierul de montaj strung greu se 
realizează cele mai complexe și mai 
valoroase mașini din întreprindere 
— cum sînt mașinile de filetat țevi, 
strungurile grele, mașinile de găurit 
adine, strungurile de retezat lin
gouri etc. — oamenii de aici ău fost 
selectați dintre cei mai buni mun
citori. maiștri și specialiști din toate 
secțiile de montaj ale întreprinderii. 
Experiența, buna pregătire politică 
și profesională a membrilor organi
zației au fost ilustrate și de modul 
responsabil în care darea de seamă 
prezentată și dezbaterile ce au ur
mat au analizat munca desfășurată 
de la ultimele alegeri, problemele 
complexe, concrete cu care se con
fruntă colectivul. Relevînd succint 
realizările, faptul că aici sarcinile 
de plan sînt Îndeplinite și depășite 
lună de lună, amintind doar elemen
tele pozitive care domină viața de 
organizație, dezbaterile din adunare 
au insistat — așa cum e și firesc, 
de altfel, pentru un colectiv in care 
spiritul revoluționar. în cel mai de
plin înțeles al cuvîntului, este trăsă
tură definitorie — pe neajunsurile 
și neîmplinirile din munca fiecăruia, 
precum și a întregului colectiv. Da
rea de seamă, intervențiile comuniș
tilor Ovidiu Onețiu. Ștefan Fiola, 
Emil Ciobanu. Slavko Iorgovan. Lu
dovic Kenesz. Emeric Csato, Teodor 
Năchescu au analizat critic și 
autocritic un evantai larg de proble
me. fiindcă însăsi munca de aici 
este deosebit de complexă. Peste 
toate însă, ca trăsătură dominantă 
a analizelor și dezbaterilor, s-a ridi
cat ideea participării în mai mare 
măsură șl la potențialul real a co
muniștilor atit în fiecare din dome
niile muncii de partid, cit și în acti
vitatea de producție. Caracterul de 
lucru al adunării a reieșit din faptul 
că au fost clarificate pe loc o serie 
de probleme și s-a stabilit un realist 
program de măsuri, tocmai în ve

in adunare, sint încă posibilități ne
valorificate. Au fost aduse in aten
ție preocupările unui grup de spe
cialiști de aici, care în colaborare cu 
Universitatea din Brașov au pus la 
punct o tehnologie de realizare a 
PAL-ului E-l cu proprietăți fizice 
ridicate prin utilizarea unui reziduu 
rezultat din fabricarea celulozei in
tr-o întreprindere învecinată. Este, 
după cum s-a apreciat, o realizare 
prestigioasă cu efecte economice 
considerabile. Dar în ceea ce pri
vește creșterea eficientei mai sint 
încă multe resurse nepuse în valoare.

Răspunderea comuniștilor față de 
bunul mers al producției a fost 
scoasă in evidență de propunerile 
comuniștilor, făcute de astă dată 
într-un cadru mult mai larg. într-o 
organizație puternică, numărînd 83 
membri de partid, proveniti din toate 
cele 3 schimburi. în unanimitate cei 
prezent! au apreciat faptul, confir
mat și de Simion Martin, secretarul 
comitetului de partid pe întreprin
dere. că aici, ca și în alte sectoare 
ale combinatului, constituirea orga
nizației de partid din secția PAL 
prin unificarea celorlalte creează 
premisele unei îmbunătățiri substan
țiale a muncii. Argumentele ? Le-am 
desprins chiar din această primă a- 
dunare căreia comuniștii i-au impri
mat un spirit cu adevărat înnoitor, 
abordind într-o perspectivă largă 
sarcinile ce le revin djn documen
tele pentru Congresul al XlV-lea al 
partidului, angajindu-se să mobili
zeze exemplar forțele sporite de 
care dispun pentru a realiza inte
gral planul pină la jumătatea lunii 
noiembrie.

Ion TALPA
corespondentul „Scinteii"

derea folosirii la maximum a poten
țialului de muncă și creație al mem
brilor organizației și, prin interme
diul comuniștilor, al întregului co
lectiv. Fie că este vorba de disci
plină. de necesitatea completării și 
perfecționării pregătirii profesionale 
și politice, de calitatea produselor ce 
se realizează, de cooperarea între e- 
chipe sau compartimente pentru bu
nul mers al procesului de producție, 
de evitarea risipei de materii prime, 
materiale, energie și combustibil etc. 
— problemele sînt. așa cum a re
zultat in cadrul dezbaterilor, de 
competenta întregului colectiv și ele 
trebuie să fie rezolvate cu partici
parea și implicarea tuturor. Sigur, 
participarea presupune și o răspun
dere sporită. „Oare, dacă la bene
ficiari se întîmplă că la montarea 
și punerea în funcțiune a mașinilor 
se ivesc unele probleme, nu sintem 
cu toții răspunzători ?“. puncta mai
strul Ștefan Kukla. în «Seeași idee, 
inginerul loan Bătrîn. șeful atelie
rului. arăta că „executarea unor lu
crări de slabă calitate este consecin
ța nerespectării stricte și de către 
toti membrii colectivului a procesu
lui tehnologic, a nesincronizărilor 
ivite între cei ce realizează partea 
mecanică și cei ce lucrează la partea 
electrică sau electronică". La rindul 
Său. comunistul Teodor Mot insista 
asupra necesității ca în rezolvarea 
problemelor însusi biroul organiza
ției de bază să acționeze cu mai 
multă răspundere, prin contribuția 
activă a tuturor membrilor săi și nu 
doar prin cîțiva dintre ei.

Dezbătind problemele de viață de 
organizație si de muncă de pe 
aceste poziții, comuniștii organi
zației montaj strung greu au de
monstrat că adeziunea lor fermă cu 
privire la realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înalta funcție 
de secretar general al partidului 
este susținută și de o participare 
mai activă a fiecăruia la bunul mers 
al întregii activități. Totodată, așa 
cum s-a desprins din cadrul adună
rii. hotărirea comuniștilor de aici de 
a ridica, prin efort comun și răs
pundere comună, întreaga muncă pe 
trepte superioare de calitate și efi
cientă este și expresia dorinței fie
căruia de a-și înzeci contribuția la 
împlinirea mărețelor obiective cu
prinse în Tezele și Programul-Direc
tivă pentru Congresul al XlV-lea al 
partidului.

Tristan MIHUTA
. corespondentul „Scinteii"

Ape limpezi pentru sănătatea pămîntului
Atit pe plan mondial, cit 

și la noi în țară, proble
mele legate de gospodări
rea judicioasă a apelor, 
păstrarea calității și com
baterea poluării lor au că
pătat o amploare deosebi
tă in cadrul măsurilor ge
nerale de protecție a me
diului înconjurător, de a- 
sigurare a echilibrului 
ecologic in corelare cu 
dezvoltările social-econo- 
mice. Această necesitate 
de păstrare a purității 

, mediului ambiant con-
j stituie și una din te-
I zele constant sublinia

te de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU. 
Astfel, la Plenara Comite
tului Central al P.C.R. din 
27—28 iunie 1989, secreta
rul general al partidului 
releva : „O atenție deose
bită va trebui să acordăm, 
in continuare. înfăptuirii 
ferme a politicii partidu
lui si statului cu privire 
la apărarea și păstrarea 
mediului înconjurător. în
deosebi va trebui asigu
rată îndeplinirea riguroa
să a programelor naționa
le de combatere a eroziu
nii solului, realizarea pro
gramelor de împăduriri, 
de combatere a poluării 
și păstrarea curată a ape
lor. a mediului înconjură
tor în general".

Aceste orientări de sea

Dezvoltarea intensivă a economiei naționale
(Urmare din pag. I)
lui-Directivă fundamentetză necesi
tatea de a mări producția cu 40—50 
la sută cu același volum de materii 
prime și energie consumate, redu- 
cînd consumurile specifice, in con
dițiile ridicării nivelului tehnic și 
calitativ al produselor.

Iată deci că, pe fondul lărgirii 
bazei proprii de materii prime și 
energie, problema de fond a dez
voltării pe termen lung își are so
luția optimă in modernizarea ramu
rilor de înaltă prelucrare, ale căror 
produse trebuie să încorporeze mi
nimum de resurse naturale, muncă 
de complexitate competitivă și să 
fie rezultatul unor tehnici și tehno
logii ce integrează progresele știin
țifice și tehnice contemporane.

Dacă lărgirea bazei proprii de ma
terii prime și energie reprezintă 
premisa asigurării echilibrului struc
turii economiei naționale, ramurile 
și subramurile sectorului secundar, 
de înaltă prelucrare, nu numai că 
asigură înfăptuirea echilibrului, dar, 
prin gradul tot mai mare de valori
ficare, ridică pe un plan calitativ 
superior procesul de optimizare a 
condițiilor și restricțiilor reproduc
ției lărgite, permițind trecerea la un 
nau echilibru, mai competitiv, al 
producției sociale. O asemenea exi
gență o au în vedere noile orientări 
ale dezvoltării economico-sociale 
atunci cînd fundamentează necesi
tatea de a spori producția cu ace
lași consum de materii prime și 
energie, prin afirmarea puternică a 
celor mai eficiente măsuri de orga
nizare și modernizare pe baze știin
țifice a producției, a tehnicilor și 
tehnologiilor de prelucrare.

în strinsă legătură cu manifes
tarea efectului de antrenare pe care 
îl produce efortul de dezvoltare și 
modernizare a industriei — în ca
litate de ramură conducătoare a 
economiei naționale — ca o condiție, 
dar și ca o expresie a asigurării e- 
chilibrului intern al reproducției lăr
gite, proiectul Programului-Directivă 
fundamentează, pe criterii de înaltă 
eficiență social-economică și ecolo
gică, un ansamblu de obiective și 
măsuri care prevăd continuarea în
făptuirii noii revoluții agrare, reali
zarea unei agriculturi socialiste de 
inalt randament și mare eficientă, 
cu producții competitive, sigure 
și stabile.

Așezînd la baza acestui proces 
revoluționar cele mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii agricole, ale 
organizării și conducerii activității, 
pe principiile autoconducerii munci
torești și autogestiunii economico- 
financiare, praiectul Programului-

mă care sintetizează poli
tica partidului nostru cu 
privire la protecția activă 
a mediului înconjurător 
sînt înscrise într-un ca
pitol separat in proiectul 
Programului-Directivă cu 
privire la dezvoltarea eco
nomico-socială a Româ
niei în cincinalul 1991— 
1995 și orientările de per
spectivă pină in anii 
2000—2010 și care se vor 
dezbate și aproba la Con
gresul al XlV-lea al P.C.R.

Și in județul Vrancea se 
manifestă grijă pentru 
păstrarea calității apei, fo
losirea rațională, asigura
rea scurgerii și salubriza
rea corespunzătoare a tu
turor Cursurilor de apă. 
Județul Vrancea benefi
ciază de o rețea hidrogra
fică însumând aproape 
1600 km cursuri de apă 
codificate. Pentru menți
nerea calității acestor ape 
necesare consumatorilor, 
în ultimii 20 de ani au fost 
realizate un număr de 70 
stații și instalații de epu
rare a apelor uzate la 
unități economice și loca
lități, fiind alocate fonduri 
în acest sens de 275 mi
lioane lei. Se prevede in 
continuare, pină la sfirși- 
tul anului 1990, realizarea 
unor extinderi de stații de 
epurare in localitățile 
Adjud, Panciu și Foc
șani, in valoare de 40

milioane lei. In vederea 
îndeplinirii in totalitate a 
prevederilor „Programu
lui național de realizare a 
stațiilor și instalațiilor de 
epurare în perioada 1981— 
1990“. De asemenea, pen
tru amenajarea rețelei hi
drografice, județul nostru 
a beneficiat de importante 
fonduri de investiții, fiind 
executate lucrări de regu
larizare și apărare de mal 
in lungime de 350 km.

Satisfacerea cerințelor 
de apă ale consumatorilor 
agricoli și sociali a con
stituit o altă preocupa
re a organelor locale 
de partid și de . stat. 
Astfel, realizârea gran
dioaselor lucrări hidro
tehnice specifice „Epocii 
Nicolae Ceaușescu" — și 
ne referim, in această 
zonă a țării, in primul 
rind la canalul magistral 
Siret-Bărăgan, in curs de 
realizare pe teritoriul ju
dețului Vrancea — va face 
ca în 1991 să se asigure 
apa necesară irigării în
tregii suprafețe agricole 
a județului, realizîn- 
du-se obiectivele pro
puse in programele națio
nale de obținere a unor 
producții sigure și stabile 
și de amenajare a bazine
lor hidrografice, urmind a 
fi completate ulterior de 
acumularea Prisaca pe 
riul Putna.

Directivă pune temelii trainice
pentru realizarea unei agricul
turi socialiste moderne, care, in 
interdependență reciproc avanta
joasă cu industria, va contura, 
în deceniul care urmează, noul 
echilibru al structurii industrial- 
agrare pe care îl impune trecerea 
la stadiul de tară socialistă multila
teral dezvoltată. Acest nou echilibru 
care trebuie să se realizeze in dez
voltarea intensivă a economiei noas
tre naționale In perioada care ur
mează este condiționat in structura 
sa natural-materială și valorică de 
modul în care este conceput proce
sul de optimizare a proporției dintre 
industrie și agricultură. în esența 
sa, optimizarea proporției funda
mentale a echilibrului economiei na
ționale în noua etapă se va realiza 
atit prin orientarea efortului investi- 
țional spre acele zone și sectoare 
ale producției acestor ramuri de 
bază care vor spori eficiența muncii 
sociale, a mijloacelor de producție 
existente —■ inclusiv a pămîntului 
— și prin acțiunea unor factori 
neinvestiționali, concretizați în or
ganizarea pe baze științifice a pro
ducției și a muncii, în aplicarea 
corespunzătoare a mecanismului 
economico-flnanciar, în avantajele 
pe care le oferă competiția socia
listă.

în ce privește creșterea gradului 
de înzestrare tehnică a muncii — ca 
factor esențial de afirmare a pro
gresului ștlințifico-tehnic — proce
sul de optimizare a proporției dintre 
industrie și agricultură are drept 
criterii fundamentale minimalizarea 
cheltuielilor pe unitatea de efect 
economico-social util și maximizarea 
productivității muncii sociale, con
comitent cu reducerea la minimum 
posibil a decalajelor absolute între 
acești indicatori de eficientă. Este 
evident că, în ranort de condițiile 
și factorii de producție din aceste 
ramuri, dar și în funcție de exigen
țele pe care le impune trecerea la 
stadiul de țară socialistă dezvoltată, 
optimul acestor indicatori funda
mentali ai eficienței are ca termen 
de comparație cele mai bune eta
loane realizate în lume in acest 
domeniu.

Pe echilibrul acestei structuri, în 
concordanță deplină cu exigențele 
desfășurării eficiente a reproducției 
lărgite, strategia dezvoltării inten
sive și multilaterale a economiei 
naționale integrează noi procese de 
modernizare a celorlalte ramuri ale 
producției materiale, a infrastruc
turii, cu consecințe favorabile asu
pra fluxurilor materiale și umane 
ce condiționează mecanismul de 
funcționare a producției sociale.

înțeleg că se impune ca 
și noi, ca și celelalte or
gane cu atribuții in acest 
domeniu, să aplicăm cu 
mai multă fermitate pre
vederile Legii apelor. Tre
buie să punem capăt to
leranței față de unitățile 
economice care nu ma
nifestă grija corespunză
toare pentru calitatea 
apei pe care o folosesc. în 
special in cazul marilor 
platforme chimice și pe
trochimice situate în ju
dețele din amonte.

Tezele și orientările se
cretarului general al parti
dului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in do
meniul protejării apelor 
și mediului înconjurător, 
parte integrantă din im
portantele documente care 
urmează să fie dezbătute 
și adoptate la cel de-al 
XlV-lea Congres al P.C.R., 
vor constitui pentru noi 
program permanent de 
acțiune și muncă in vede
rea realizării grandioase
lor programe de dezvolta
re social-economice, de 
menținere a echilibrului 
ecologic, în condițiile dez
voltării armonioase a tu
turor activităților din ju
dețul Vrancea.
Inq.Anton ȚIGĂNUȘ
directorul Oficiului
Județean de Gospodărire 
a Apelor Vrancea
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Cincinalul 1991—1995 și, în general, 
întregul deceniu vor avea rolul de 
a valorifica la maximum potențialul 
productiv existent, perfecționind re
lațiile sociale și de producție, me
canismul autoconducerii muncito
rești și autogestiunii economico- 
financiare, astfel incit, întărind rolul 
conducerii unitare planificate a eco
nomiei naționale, să sporească răs
punderea și autonomia colectivelor 
de oameni ai muncii din unitățile 
socialiste — de stat și cooperatiste 
— in gospodărirea cu eficientă înal
tă a mijloacelor de care dispun.

în concordanță cu cerințele noii 
revoluții științifico-tehnice, dar și 
cu sarcinile înfăptuirii Programului 
partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, stra
tegia dezvoltării intensive a econo
miei naționale trebuie să aibă drept 
„carte de vizită" ridicarea nivelului 
calitativ al tuturor valorilor de în
trebuințare ce se vor crea, atin
gerea și chiar depășirea celor mai 
bune rezultate in acest domeniu din 
economia mondială.

în proiectul Programului-Direc
tivă se apreciază că problema 
obținerii unei calități competitive 
reprezintă cea mai înaltă expre
sie a eficienței muncii poporului, 
elementul fundamental care îl re
prezintă și îi condiționează pro
gresul șl prosperitatea. Noua ca
litate a produselor românești tre
buie să fie rezultatul încorpo
rării celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii proprii, a unei 
munci de înaltă complexitate — teh
nică și economică —, a unor consu
muri materiale competitive cu cele 
realizate pe plan mondial. în etapa 
dezvoltării intensive, eficiența mun
cii sociale cheltuite trebuie să în
semne o luptă permanentă cu cele 
mai bune realizări din lume, ale 
căror criterii de apreciere sînt atit 
costurile calității, cit și parametrii 
ce concretizează fiecare valoare de 
întrebuințare. O asemenea viziune 
pe care proiectul Programului- 
Directivă — în spiritul concepției 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — a 
dezvoltă pentru noua etapă este cea 
mai avantajoasă alternativă pe ter
men lung, care permite înfăptuirea 
obiectivelor propuse, asigurînd ridi
carea continuă a bunăstării și civi
lizației poporului pe un fundament 
trainic de progres, susținut multila
teral de o puternică și modernă bază 
tehnico-materială, în care știința s-a 
transformat în factoruL cu cea mai 
puternică și eficientă forță de an
trenare.

Conf. dr.
Constantin C. POPESCU
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învățămînt modern, de calitate
PENTRU ÎNTREGUL POPOR

Pentru a înfăptui obiectivele făuririi comunismului în patria 
noastră avem nevoie, în toate domeniile, de specialiști, de ingineri și 
tehnicieni, de oameni de cultură cu cele mai înalte cunoștințe. Numai 
așa vor putea să ducă înainte atît tradițiile revoluționare și patriotice, 
cît și făclia științei și progresului continuu, baza victoriei socialismului 
în întreaga lume!

NICOLAE CEAUȘESCU

Un drept fundamental - dreptul 
la învățătură, înfăptuit iu 

condiții materiale corespunzătoare
• în anul de învățămînt 1989-1990, în 

țara noastră funcționează aproape 
28 000 unități de învățămînt, față de 
24 000 în anul școlar 1965-1966

• Numărul sălilor de clasă = 103 700, 
față de 78 300 în anul școlar 1965- 
1966

• Laboratoare pentru învățămîntul gim
nazial, liceal și profesional - 14 500, 
față de 4 500 din anul școlar 1965- 
1966

• Amfiteatre, săli de curs și de se- 
minarii pentru învățămîntul supe
rior = 3 500, față de 1 800 în anul 
universitar 1965-1966

• Laboratoare în învățămîntul supe
rior = 4 000, față de 1 500 în anul 
universitar 1965-1966

• Locuri în internate pentru elevi și în 
cămine studențești = 338 200, față de 
275 000 în anul școlar 1965-1966

• Pentru a veni în ajutorul familiilor, 
numărul grădinițelor crește în anul 
școlar 1989-1990 la 12169, față de 
7 627 în anul 1965-1966

La capitolul privind învățămîntul
DIRECTIVELE CONGRESULUI AL IX-LEA 
al partidului cu privire la dezvoltarea 

economico-socială în perioada 1966 -1970 
prevedeau intre altele:

„Obiectivul cel mai important, asupra 
căruia se vor concentra în această peri
oadă o mare parte a eforturilor de inves
tiții destinate învățămîntului va fi con
strucția Institutului politehnic din Bucu
rești”.

— DE LA CONGRESUL AL IX-LEA LA CONGRESUL AL XIV-LEA--

I CTITORIILE EPOCII NICOLAE CEAUȘESCU
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la temelia viitorului luminos al patriei
De Ic primele sale dialoguri șl vizite in unități eco- 

nomico-sociale, culturale pe șantiere, care cu timpul 
aveau să-i situeze cabinetul de lucru la dimensiunile 
întregii țări, conducătorul partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicoloe Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Eleno Ceaușescu au acordat și acordă o însem
nătate deosebită ctitoriilor școlii românești de toate 
gradele Este încă vie în memoria slujitorilor învăță- 
mintului superior, o specialiștilor din cercetare și din 
producție, a studenților vizito secretarului genera! al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu efectuată la 
începutul lunii octombrie 1966 pe „unu! din marile 
șantiere de construcții universitare din Capitală - noua 
construcție a Institutului Politehnic... Așezată pe Splaiul 
Dîmboviței, în imediata apropiere a modernului an
samblu al noilor cămine studențești de la Grozăvești
— citim cu emoție în „Scînteia" din 4 octombrie 1966
— construcția viitorului Institut Politehnic, prevăzut în 
Directivele Congresului al IX-!ea al P.C.R., se reali
zează după o concepție modernă, care va asigura stu
denților și cadrelor didactice condiții optime de acti
vi tate".

Iar asemenea aprecieri aveau să fie reeditate de 
zeci și zeci de ori în arcul istoric dintre Congresul aî 
IX-!ea și apropiatul Congres al XIV-lea, în cuprinsul 
căruia noul local modern, dotat cu tot ceea ce este 
necesar unui învățămînt de inaltă calitate și eficiență 
socială, a ajuns o emblemă a fiecărei localități româ
nești, aflată in plină înflorire economico-socială și cul
turală. Prin conlucrarea învățămîntului cu ceicetarea

științifică și cu producția, afirmată ca o strategie pe 
termen lung, revoluționară și patriotică, in domeniul 
formării și perfecționării întregii forțe de muncă din 
patria noastră, școala românească de toate gradele 
a primit o puternică bază materială, echivalentă, ca 
volum de construcții, cu circa zece orașe a cîte o sută 
de mii de locuitori fiecare.

...Adevărate orașe de lumină a căror istorie se iden
tifică într-o impresionantă geografie în mișcare și a 
căror geografie reproduce la scară reală istoria unei 
epoci unice din destinul poporului român : „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Ctitorie de seamă a eoocii pe care cu mîndrie o 
numim „Epoca Nicolae Ceaușescu", edificarea bazei 
materiale a învățămîntului românesc, un învățămint 
modern, răspunzînd cerințelor dezvoltării economico- 
sociale a țării, la nivelul celor mai noi cunoștințe, s-a 
bucurat în acești ani de permanenta atenție a parti
dului și statului nostru, a întregii societăți, conștiente 
că pregătirea la cel mai înalt nivel a tinerei generații, 
a întregului popor este o necesitate imperioasă a în
deplinirii morilor 
a înaintării ferme 
comunismului în 
științei și culturii,
Politehnic din capitala tării, asigură studenților și ca
drelor didactice minunate condiții de activitate, desfă
șurării unei vaste munci de cercetare, pregătirii temei
nice pentru muncă și viață.

obiective pe care ni le-am propus, 
pe drumul construirii socialismului și 
patria noastră. Aceste locașuri ale 
ale învățăturii, cum este și Institutul
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Efigie in miez de
septembrie

Septembrie... Momen- 
tul-efigie cind tinăra 
generație ia cu asalt 
constelația unei cuprin
zătoare, moderne rețele 
Școlare, care asază in- 
văfămintul românesc 
printre cele mai dezvol
tate din lume, li pri
mesc mii și mii de cetăfi 
ale învățăturii, ale știin
ței și cercetării, ale de
venirii și afirmării intru 
prezentul și viitorul pa
triei. Privindu-i, știm că 
energiile școlii românești 
sint șt vor fi puternic 
racordate lă combustia 
nobilă a edificării pro
gresului multilateral al 
societății românești.

Septembrie... O dată 
cu ei, cei tineri, noi toți, 
cei care datorăm atît de 
mult școlii, practic în
treaga suflare a plaiuri
lor, trăim cu bucurie și 
încredere aceleași clipe 
ale startului de pe trep
tele școlii spre devenirea 
ca oameni, ca patrioți și 
revoluționari, ca specia
liști cu temeinice cunoș
tințe și convingeri. In 
izbinzile care au înnoit 
și îmbogățit continuu 
geografia și spiritualita
tea patriei vedem întru
chiparea in fapte a vo

cației școlii românești 
contemporane.

Țară a păcii și a mun
cii, a creației științifice 
și a împlinirii persona
lității umane, prin cul
tură și acțiune socială, 
România realizează, prin 
învățămîntul de toate 
gradele, o adevărată in
vestiție pe termen lung, 
în conștiința și sensibi
litatea celor mai tineri 
fii ai patriei — genera
ția matură a începutului 
celui de-al treilea mile
niu. Orientarea funda
mentală in vederea rea
lizării unei strînse le
gături a școlii cu viața, 
integrarea organică a in- 
văfămintului cu cerce
tarea științifică și prac
tica productivă — în lu
mina generoaselor orien
tări și îndemnuri dato
rate secretarului gene
ral al partidului, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena 
Ceaușescu — conferă 
un profund dinamism, o 
sporită responsabilitate 
muncii de pregătire a 
cadrelor necesare econo
miei și culturii națio
nale.

Înfăptuirea programe
lor ce vor fi adoptate de

apropiatul Congres al 
XIV-lea al partidului se 
întemeiază atît pe ener
gia generațiilor mature, 
cit și pe cea a generați
ilor tinere, care își vor 
da măsura competenței 
și a dăruirii sub semnul 
afirmării științei și teh
nicii, calității și eficien
ței. La orizontul dece
niului următor privirile 
noastre intilnesc cu emo
ție și bucurie milioane 
de chipuri ale viitorilor 
constructori și specia
liști care cresc astăzi 
în școlile noastre.

Amplu și nobil atelier 
de afirmare a trăsături
lor omului nou, a pro
gresului tehnico-științi- 
fic, a noilor valori spi
rituale și materiale ale 
națiunii, școala acestui 
AZI și a acestui MllNE 
este chemată — prin cea 
mai limpede voce a 
timpului românesc — si 
crească acest om tinăr 
cu un larg orizont de 
gindire, cunoaștere și în
țelegere, cu o etică su
perioară și o bogată 
viată spirituală, făuritor 
conștient al propriului 
destin, al viitorului so
cialist și comunist.

Mihai NEGULESCU

DIN PROIECTUL PROGRAMULUI-DIRECTIVĂ 
AL CONGRESULUI AL XIV-LEA:

• în viitorul cincinal, întregul tineret va 
urma ȘCOALA DE 12 ANI. Peste 90 la sută din 
elevi vor fi cuprinși în liceele industriale, agro
industriale, silvice și economice. Se va perfec
ționa și moderniza învățămîntul superior în ra
port cu cerințele economiei naționale, urmărin- 
du-se integrarea organică a acestuia cu pro
ducția și cercetarea.

• în perioada 1991—1995, învățămîntul va 
asigura pregătirea profesională a unui număr 
de aproape 2 milioane persoane, dîndu-se 
prioritate formării cadrelor necesare pentru ac
tivitatea minieră și petrolieră, industria con
structoare de mașini, metalurgie, chimie, in
dustria materialelor de construcții, agricultură.

£ în vederea perfecționării continue a cu
noștințelor profesionale ale tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii, inclusiv ale cadrelor teh
nice și de conducere, se va pune un accent 
deosebit pe realizarea programelor de reci
clare, care vor cuprinde peste 3,2 milioane per
soane anual.

Mobilizator program de perfecționare 
a învățămîntului

(Urmare din pag. I)
tare, de Investigare asiduă a tutu
ror disciplinelor științifice este che
mată să intre în ecuația personali
tății fiecărui elev și student, a fie
cărui absolvent de învățămint, mo
tiv pentru care procesul de predare- 
învățare se cere situat, in noul an 
de învățămint, la cele mai înalte 
cote calitative, iar perspectiva in- 
terdisciplinară solicită condiția de 
componentă fundamentală a activi
tății de pregătire a tinerei generații 
in cultul muncii, al creației, al com
petenței active, novatoare. La baza 
eforturilor consacrate realizării a- 
cestor obiective, pentru ca întreaga 
știință, cultură și civilizație umană 
să fie înțelese în corelațiile și deve
nirile lor firești, precum și in esen
țiala lor stabilitate, Învățămîntul 
românesc este chemat să situeze 
studiul aprofundat al științelor so
ciale, concepția științifică, revolu
ționară a clasei muncitoare, care 
oferă o perspectivă superioară în
țelegerii lumii și societății. In a- 
ceastă ordine de idei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : „Trebuie 
să așezăm ferm la baza invățămin- 
tului — pe lingă cuceririle științei 
din toate domeniile — materialis
mul dialectic și istoric, concepția 
socialismului științific despre lume 
și viață, pentru a crea un tineret 
și un popor cu înalte cunoștințe, d^r 
și cu inalte trăsături revoluționare, 
patriotice, care să asigure conti
nuarea neabătută in viitor a proce
sului revoluționar, victoria comunis
mului și întărirea independentei 
României !“ Iar apelul spre o ase
menea accentuată fundamentare fi

lozofică a Învățămîntului românesc 
solicită implicit ca în noul an șco
lar și universitar,să se acorde o în
semnătate sporită conținutului for
mativ al fiecărei ore de activitate cu 
elevii și studenții, să dobindească o 
pondere și mai mare tehnicile acti
ve, eforturile de pregătire indivi
duală, de îmbinare organică a cu
noștințelor teoretice cu deprinderile 
practice, în vederea sintezei lor su
perioare într-un comportament efi
cient sub raport social, consacrat 
integral îndeplinirii obiectivelor 
strategice de dezvoltare, asumate de 
întregul nostru partid, de întregul 
nostru popor. < <

Acesta este sensul Înălțătoarei 
chemări pe care secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a adresat-o tine
rei generații in prima zi a noului 
an da învățămint : „Adresez elevi
lor și studenților, intregului tineret 
chemarea de a învăța, învăța și iar 
a învăța ! Nu există astăzi obligație 
patriotică și revoluționară mai înal
tă decît aceea de a învăța și a în
văța, pentru toți copiii și întregul 
nostru tineret. Insușiți-vă. dragi 
prieteni, cele mai inalte cunoștințe! 
Folosiți la maximum condițiile crea
te de partid, de statul nostru, de 
popor pentru a putea învăța și a vă 
însuși cele mai minunate cunoștințe 
din toate domeniile ! Faceți astfel 
incit să creșteți ca buni și înaintat! 
cetățeni ai României socialiste, să 
asigurați întotdeauna, în veci de 
veci — ca să mă exprim astfel — 
existența patriei și poporului nostru, 
a limbii noastre, in rindui țârilor 
independente ale lumii, împreună 
cu alte popoare !“ A cultiva la ni

velul fiecărui elev și student con
știința marii lui răspunderi față de 
tot ceea, ce poporul român, sub con
ducerea partidului, a făcut și face 
pentru dezvoltarea și modernizarea 
învățămîntului de toate gradele în
seamnă mai intii a-i spori eforturile 
de pregătire, a-1 integra în fluxul 
autoperfecționărilor necontenite, a-i 
stimula setea de cunoaștere și de 
rigoare ridicată la nivelul existenței 
cotidiene. înseamnă, totodată, a-i 
insufla fiecărui tinăr adevărul esen
țial că de competența și devotamen
tul său, de spiritul lui patriotic și 
revoluționar, probat prin fapte du
rabile de creație, depinde viitorul 
patriei, al poporului român. Iar che
marea adresată de conducătorul 
partidului și statului nostru de a 
descifra cu ochiul minții înfățișarea 
României de mîine, a României mi
leniului al treilea, se constituie prin 
ea însăși într-o superioară sursă de 
optimism social și pedagogic, in 
premisă a vocației creatoare, culti
vate de întregul învățămînt in rîn- 
durile tinerelor generații.

Unirea tuturor eforturilor educa
tive într-un asemenea șuvoi genera
tor de autentice valori definește un 
comandament major inclusiv pe a- 
dresa organizațiilor de partid din 
școli șl facultăți, chemate o dată 
mai mult, acum, la inceput de nou 
an școlar și în preajma marelui 
forum al comuniștilor români, să 
acționeze pretutindeni ca adevărate 
laboratoare de gindire și acțiune 
revoluționară, să valorifice fondul 
de inițiativă al cadrelor didactice, al 
studenților și elevilor, să-i cultive 
fiecăruia marea răspundere pentru 
dezvoltarea multilaterală a patriei.

Cadre pregătite pentru toate 
domeniile de activitate materială 

si spirituală
ABSOLVENȚI AI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI:

LICEE ;

1965=71 197 1989=199 578
ȘCOLI PROFESIONALE :

1965=65 929 1989=177 620
ÎNVĂȚĂMÎNT SUPERIOR :

1965=19 433 1989=27 365

® Anul 1938 :1 781 290 preșcolari, 
elevi și studenți - 11,4 LA SUTĂ 
din populație

® Anul 1965 : 4 103 082 preșcolari, 
elevi și studenți - 21,6 LA SUTA 
din populație

® Anul 1989 : 5 670 000 preșcolari, 
elevi și studenți - 24,5 LA SUTĂ 
din populație

în vederea generalizării învăță
mîntului de 12 ani, pentru întîia 
oară, în acest an școlar, toți absol
venții învățămîntului de 10 clase ur
mează cursurile de zi și serale ale 
clasei a Xl-a.

\
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In spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU ia recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., co
lectivele de oameni ai muncii din întreaga eco
nomie sint intens angajate într-o însufiețitoare 
întrecere socialistă pentru îndeplinirea în bune 
condiții a planului, avînd hotărirea fer
mă de a întîmpina. marele forum al co
muniștilor români cu succese de prestigiu 
în intreaga activitate economică. In grupajul de 
astăzi, la acțiunile întreprinse pentru realizarea

sarcinilor economice se referă tovarășii Gheor- 
ghe Zamfirescu, secretar al Comitetului Județean

Argeș al P.C.R., și Nicolae Sălăgean, directorul 
Combinatului de Lianți și Azbociment Bicaz.

1. Cu ce rezultate în îndeplinirea planului s-au încheiat cele opt luni 
care au trecut din acest an ?

2. Ce experiențe deosebite s-au conturat în acțiunile întreprinse pen
tru realizarea planului în condiții de înaltă eficiența ?

3. Cu ce probleme se confruntă unitățile și cum acționează organele 
și organizațiile de partid pentru soluționarea lor ?

In fiecare județ, fa fiecare fațreprfadere

ritmurTIupTrioare de lucru
Bună organizare în acțiunea 
de modernizare a producției

Acțiuni ferme pentru întărirea răspunderii în muncă
Realizarea planului în condi

ții de eficiență economică sporită 
dobîndește o semnificație cu totul 
deosebită acum, în penultimul an al 
cincinalului, an în care are loc Con
gresul al XIV-lea al partidului. Ac- 
ționînd în spiritul exigențelor subli
niate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, co- 
comuniștii, colectivele de oameni ai 
muncii din județul Argeș au rapor
tat îndeplinirea și depășirea sarci
nilor de plan la 26 produse solici
tate de economia națională și la ex
port, printre care : cărbune extras
— 47 641 tone, energie electrică — 
12 001 MWh, gaze asociate utilizabile
— 28 182 mii mc, componente elec
tronice în valoare de 4,2 milioane 
lei, cauciuc sintetic — 145 tone, poli
etilenă de mare densitate — 774 tone, 
cherestea — 2 694 mc, plăci fibro- 
lemnoase — 936 tone, mobilă — 5,8 
milioane lei, ceramică pentru menaj
— 2,9 milioane lei și altele. între 
unitățile cu bune realizări se situ
ează întreprinderea Minieră Cimpu- 
lung, Combinatul de Prelucrare a 
Lemnului, întreprinderea Forestie
ră de Exploatare și Transport, în
treprinderea de Motoare Electrice 
din Pitești ș.a. Acțiunile inițiate de 
organele și organizațiile de partid, 
de consiliile oamenilor muncii pen
tru înfăptuirea măsurilor cuprinse în 
programele de perfecționare a or
ganizării și modernizare a proceselor 
de producție au făcut ca, față de 
aceeași perioadă a anului precedent, 
realizările la producția-marfă in
dustrială să fie mai mari cu 4,2 la 
sută. Măsurile întreprinse în acest 
sens de comitetul județean de partid, 
de biroul și secretariatul acestuia au 
vizat desfășurarea unei susținute ac
tivități de către colectivele de spri
jinire a întreprinderilor în soluțio
narea unor probleme ale producției.

1 îndeplinind planul pe opt luni 
din acest an pînă la marea sărbătoa
re națională de la 23 August, colec
tivul nostru și-a amplificat în con
tinuare eforturile pentru reali
zarea exemplară a planului. Astfel, 
in luna august s-au înregistrat pro
ducții cu adevărat record, livrîndu-se 
suplimentar economiei naționale 
20 000 tone ciment, 1 000 tone var, 3 
km tuburi azbociment. în același 
timp, planul la export a fost depășit 
cu 3 milioane lei. Prin măsurile lua
te, prin preocupările susținute ale 
specialiștilor, cadrelor tehnice și 
muncitorilor, realizările menționate 
au fost obținute în condițiile redu
cerii consumurilor cu 1 000 MWh 
energie electrică și cu aproape 900 
tone combustibil convențional. între 
realizările noastre de dată recentă 
aș nota și faptul că s-au atins cu 
aproape 4 luni mai devreme parame
trii proiectați la noua linie de plăci 
din azbociment cu nodule mari.

2 în această perioadă de puter
nică efervescentă creatoare generată 
de apropierea înaltului forum al co
muniștilor români, colectivul nostru 
acționează pentru efectuarea unui 
mare volum de modernizări ale uti

Un rol important l-au avut anali
zele efectuate periodic, împreună cu 
centralele industriale și întreprinde
rile de comerț exterior, in unitățile 
economice care s-au confruntat eu 
probleme deosebite în realizarea 
sarcinilor de plan. în strinsă legătu
ră cu cerințele asigurării bazei ma
teriale a producției, dar și cu cele 
ale ridicării eficienței economice, ale 
înnoirii fabricației s-a acordat și se 
acordă o atenție desoebită creșterii 
gradului de valorificare a materiilor 
prime, îndeosebi a masei lemnoase 
și a metalului.

2_ Pe baza concluziilor desprinse 
din analiza rezultatelor înregistrate 
pe opt luni din acest an, in confor
mitate cu sarcinile subliniate de se
cretarul general al partidului, co
mitetul județean de partid s-a preo
cupat ferm de mobilizarea mai pu
ternică a colectivelor de oameni ai 
muncii în realizarea exemplară a 
sarcinilor de plan in perioada care 
a mai rămas din acest an. O atenție 
sporită a fost acordată soluționării 
problemelor in unitățile cu restanțe 
în îndeplinirea planului și unde se 
semnalează neajunsuri în asigurarea 
bazei materiale pentru producție. 
Totodată, s-au luat măsuri pentru 
perfecționarea activității cadrelor 
din compartimentele de aproviziona
re, s-a instituit practica deplasării 
la furnizori a cadrelor din condu
cerea întreprinderilor în vederea so
luționării problemelor deosebite de 
aprovizionare. Atunci cind este ca- - 
zul, secretariatul comitetului jude
țean de partid colaborează direct cu 
anumite centrale industriale și mi
nistere, cu organele centrale de sin
teză pentru soluționarea operativă a 
unor probleme privind aproviziona
rea tchnico-materială, acoperirea cu. 
contracte externe și comenzi a pla
nului la export, urgentarea livrării 

Efortul propriu se
lajelor și instalațiilor din dotare, 
care să conducă la creșterea indice
lui de utilizare intensivă a acestora, 
reducerea consumurilor energetice și 
îmbunătățirea continuă a calității 
produselor. în legătură cu acest ul
tim aspect al activității aș menționa 
că ne preocupă în mod cu totul deo
sebit obținerea unor produse cu 
caracteristici tehnice ridicate, in 
condiții de eficiență economică spo
rită. Acționind în această direcție 
am reușit să introducem în fabrica
ție un nou sortiment de ciment pen
tru lucrări hidrotehnice speciale, cu 
conținut redus de compuși alcalini, 
foarte solicitat, atit in țară, cit și la 
export. De asemenea, se află în fază 
finală de experimentare un sorti
ment de ciment antiacid, cu rol de 
protecție interioară a instalațiilor 
chimice.

Fără Îndoială, potențialul uman și 
tehnic . de care dispune unitatea 
noastră, experiența dobîndită de-a 
lungul anilor au un cuvînt greu de 
spus în ce privește nivelul rezulta
telor obținute. De altfel, cred că de 
la darea in funcțiune a celei .de-a 
doua fabrici — Tașca — prevăzută 
cu două linii moderne de fabricație, 
avînd fiecare o capacitate de 3 000 
tone ciment pe zi, colectivul nostru 

anumitor utilaje pentru noile capa
cități aflate în construcție și mon
taj.

Pentru realizarea sarcinilor de 
plan la export ținem o legătură per
manentă cu întreprinderile de co
merț exterior și Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo- 
mice Internaționale, colaborînd pen
tru asigurarea derulării corespunză
toare a contractelor externe. Pentru 
generalizarea experienței pozitive 
dobîndite în acțiunea de perfecțio
nare a organizării și de modernizare 
a proceselor de producție se desfă
șoară periodic schimburi de expe
riență în unitățile cu cele mai bune 
rezultate în acest domeniu.

De altfel, secretariatul comitetului 
județean de partid organizează pe
riodic, la fața locului, în unitățile 
economice, analize pe diverse pro
bleme, prilej de stabilire a celor 
mai eficiente soluții. Bunăoară, în 
ultimul timp asemenea analize au 
avut loc la Schela de Producție Pe
trolieră Moșoaia, întreprinderea Mi
nieră Cimpulung, întreprinderea de 
Autoturisme, Combinatul Petrochi
mic, Combinatul de Prelucrare a 
Lemnului, întreprinderea de Stofe 
„Argeșeana". în mod deosebit, am 
intensificat acțiunile care vizează 
perfecționarea pregătirii profesiona
le a personalului muncitor, întă
rirea ordinii și disciplinei la fiecare 
loc de muncă, creșterea răspunderii 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii pentru îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor de plan la producția 
fizică și în mod deosebit la cea des
tinată exportului.

3. Realizările înregistrate pină 
acum nu reflectă însă integral po
sibilitățile existente în județ și ex- 

. periența valoroasă acumulată de 
majoritatea colectivelor din unită
țile economice argeșene. Pentru că, 

dovedește hotărîtor
s-a convins că o bună parte din reu
șitele sale se datorează efortului 
permanent de a ține pasul cu noul, 
cu cerințele progresului. S-a creat 
astfel o stare de spirit favorabilă 
promovării progresului tehnic. Așa a 
fost posibil ca după opt luni din a- 
cest an productivitatea muncii să 
crească cu 8,2 la sută față de ace
eași perioadă a anului trecut, iar 
consumurile să fie diminuate cu 15 
la sută la energie electrică și cu 18 
la sută la combustibil.

3 Am consemnat, desigur succint, 
numai citeva dintre măsurile între
prinse în ultima vreme pentru a 
asigura șantierelor patriei mai mult 
ciment, de calitate ridicată și cu cos
turi reduse. Avînd în vedere sarci
nile mobilizatoare ce ne revin in pe
rioada care a rămas din acest an, 
precum și in 1990, am adoptat, în 
spiritul recentei ședințe a Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. o serie de măsuri care să 
asigure condițiile necesare îndepli
nirii integrale a prevederilor de plan. 
Acționăm în acest sens cu întreaga 
răspundere pentru reducerea conti
nuă a consumurilor de materii pri
me și energetice, pentru introdu

în opt luni care au trecut din acest 
an, industria județului Argeș a ră
mas datoare economiei naționale cu 
unele cantități de țiței, autoturisme 
de oraș „Dacia", autoturisme de te
ren „ARO“, produse petrochimice, 
articole tehnice din cauciuc, ciment, 
furnire estetice, țesături din bum
bac, confecții textile, produse ale 
industriei alimentare. Răminerlle în 
urmă se datoresc insuficientei preo
cupări din partea unor organizații 
de partid și conduceri de unități 
pentru asigurarea la timp și în con
formitate cu contractele încheiate a 
unor materii prime și materiale, în
deosebi în întreprinderile construc
toare de mașini, din chimie și din 
industria ușoară. Cert este că unită
țile producătoare intîmpină, în con
tinuare, unele greutăți în asigurarea 
materiilor prime și materialelor pen
tru producție. Astfel, la întreprin
derile constructoare de autoturisme 
sint probleme în asigurarea emailu
rilor și grundurilor de la întreprin
derea „Policolor" din Capitală, a 
acumulatorilor de la întreprinderea 
„AcumulatoruT'-București, a cabla
jelor de la întreprinderea „Electro- 
mureș“ Tirgu Mureș, a tablei de la 
Combinatul Siderurgic Galați. La 
Combinatul de Articole Tehnice din 
Cauciuc Pitești se mențin, de mai 
mult timp, probleme deosebite în 
aprovizionarea cu : oxid de zinc de 
la Combinatul Chimic Tîrnăveni, 
negru de fum de la întreprinderea 
„Carbosin“ Copșa Mică, cauciuc 
CAROM și poliizoprenic de Ia Com
binatul Petrochimic Borzești, țesă
turi tehnice de la întreprinderile 
textile „Suveica" București și Ro
șiori de Vede. Or, neritmicitatea în 
asigurarea bazei materiale conduce 
la întreruperi ale proceselor de fa
bricație, la pierderi de capacitate de 
producție, care nu mai pot fi recu
perate decît cu mare greutate.

cerea în fabricație a unor noi sor
timente de ciment, care să satisfacă 
tot mai bine cerințele și exigențele 
beneficiarilor, atit din țară, cît și de 
peste hotare. Ne-am confruntat însă 
și ne confruntăm în continuare cu 
citeva probleme deosebit de impor
tante. în rezolvarea cărora demer
surile făcute, intervențiile noastre 
nu și-au găsit ecoul necesar. Este 
vorba în primul rînd de neritmici
tatea aprovizionării cu materii pri
me a combinatului — calcar și mar
nă — ca urmare a neasigurării în 
cantități corespunzătoare a motori
nei pentru mijloacele de transport 
ale unității specializate, respectiv 
întreprinderea de Mecanizare, Trans
porturi și Construcții Forestiere Pia
tra Neamț. întîmpinăm, de aseme
nea, greutăți în ce privește aprovi
zionarea, conform ' contractelor în
cheiate, cu cenușă de pirită livrată 
de Combinatul Chimic Năvodari, 
materie primă necesară obținerii 
cimenturilor hidrotehnice, solicitate 
de economia națională. In ce îl pri
vește, întregul colectiv de cimentiști 
din Bicaz este hotărît să acționeze 
cu toate forțele pentru a întîmpina 
Congresul al XIV-lea al partidului 
cu rezultate cît mai bune în pro
ducție.

Perfecționarea organizării si mo
dernizarea producției reprezintă o 
acțiune de cea mai mare însemnă
tate pentru înfăptuirea obiectivelor 
dezvoltării intensive a economiei în 
perioada care urmează, asa cum se 
prevede în proiectul Progamului- 
Directivă si în Tezele pentru 
Congresul al XIV-lea al partidului, 
în acest context, la Plenara C.C. al 
P.C.R. din iunie a.c., tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU preciza : 
„în mod corespunzător este necesar 
să acționăm cu toată hotărirea pen
tru realizarea programelor de moder
nizare a activității pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii, 
pentru a acționa ca adevărati revolu
ționari în toate domeniile". Se des
prinde deci cu toată limpezimea ce
rința relevată si cu alte prilejuri de 
secretarul general al partidului de a 
se introduce un spirit nou. științific, 
revoluționar, de rășpundere în întrea
ga activitate de organizare si mo
dernizare.

înfăptuirea neabătută a acestei 
cerințe depinde însă în mod ho- 
tăritor de modul in care se întoc
mesc programele de modernizare, de 
calitatea si perspectiva acestora, pre
cum și de perseverenta cu care 
sint urmărite și îmbunătățite pe 
parcursul implementării lor. Nu
mai existenta unor programe de 
foarte bună calitate poate da garan
ția unei reale si eficiente perfec
ționări a organizării si modernizării 
proceselor de producție. După cum 
programele empirice, lipsite de sub
stanță. care nu abordează probleme
le prioritare ale respectivelor unități 
economice si nici nu stabilesc cele 
mai bune soluții, oricîte eforturi s-ar 
depune pentru traducerea lor în via
ță, nu vor putea da niciodată re
zultatele așteptate. Situația este de 
fapt asemănătoare cu cea din dome
niul calității produselor : oricît de 
bine ar fi organizată producția, deci 
execuția, dacă produsul este slab pro
iectat. nefunctional. cu parametrii 
tehnico-economici depășiți. întot
deauna se va fabrica un produs 
necorespunzător.

Așadar, pentru ca perfecționarea 
organizării și modernizarea să dea 
rezultate din ce în ce mai bune se 
impune îmbunătățirea calitativă a 
„proiectării", respectiv îmbunătățirea 
calității programelor existente la ni
velul unităților economice. în spiri
tul înaltelor exigente formulate de 
către șecretarul general al partidului, 
prin promovarea fermă a unor me
todologii care să asigure realizarea 
acestui deziderat de către absolut 
toate unitățile economice.

Dintr-o cercetare întreprinsă în 
mal multe întreprinderi cu privire la 
calitatea programelor de măsuri în
tocmite pentru perfecționarea orga
nizării si modernizarea producției, pe 
lingă multiplele aspecte pozitive, au 
rezultat și unele neajunsuri asupra 
cărora merită a ne concentra aten
ția, în vederea evitării lor pe viitor, 
precum si a cauzelor generatoare. 
Astfel, o primă problemă pe care o 
supunem atenției se referă la faptul 
că nu in toate cazurile s-au sesizat 
preocupări veritabile pentru utiliza
rea unor tehnici, metode si instru
mente științifice de organizare. 
Concret, în unele cazuri supu
se analizei, programele de mo
dernizare stabilesc măsuri (de re
gulă una singură) pentru eliminarea 
diferitelor puncte critice, fără a se 
analiza științific dacă ar mai exista 
și alte soluții și fără a se ști dacă 
punctele critice abordate sînt sau 
nu cele mai importante, care au 
efectele cele mal mari. Ca urmare, în 
destule situații s-au abordat punc
te critice cu influentă minoră asu
pra eficientei economice, neatacin- 
du-se adevăratele probleme, respec
tiv cele puține la număr și cu efec
te mari. După cum nu în toate si

tuațiile au existat preocupări pen
tru dezvoltarea punctelor forte, care 
pot aduce efecte mari si care sint 
mult mai eficiente datorită unor 
eforturi materiale si financiare de 
regulă mult mai mici decît cele pen
tru eliminarea punctelor slabe.

Cert este că. deși au trecut mai 
bine de trei ani de la declanșarea 
acțiunii, există și in prezent incă 
destule puncte slabe (critice) in între
prinderile studiate, mai ales în do
menii specifice organizării, și care 
depind exclusiv de posibilitățile în
treprinderilor, ca de exemplu : or
ganizarea rațională a locurilor de 
muncă, utilizarea unor reguli și prin
cipii ale ergonomiei. aplicarea unor 
procedee moderne de întreținere și 
reparare a utilajelor, de recuperare 
și recondiționare a pieselor de 
schimb, de manipulare și depozitare 
a materialelor, subansamblelor și 
produselor, folosirea optimă a tehni
cii de calcul în proiectarea si în fa- 

• bricatia asistate de calculator, folo
sirea cercetării operaționale, a stu
diului muncii și încă multe altele. In 
ce privește identificarea punctelor 
critice și forte, cerință esențială a 
elaborării programelor de măsuri. în
treprinderile acționează în moduri 
diferite, în funcție de cunoștințele și 
preocupările factorilor care au ana
lizat. propus sau au hotărît asupra 
soluțiilor.

Concluzia care se desprinde din 
analiza neajunsurilor constatate, ce a 
pus în evidentă calitatea diferită a 
programelor întocmite, de la cores
punzătoare la mai puțin corespunză
toare, este aceea că. pentru a se răs
punde cît mai eficace la generoasa 
idee lansată de conducerea partidu
lui de implicare cît mai profundă 
a perfecționării organizării și moder
nizării in creșterea eficienței econo
mice în toate domeniile de activitate, 
s-ar dovedi util să se creioneze, să 
se definitiveze la nivel microecono
mic o „metodologie", o „tehnologie" 
unitară, generalizabilă, de întocmire 
a programelor și de implementare a 
acestora, în legătură cu care încer
căm a avansa unele puncte de 
vedere.

Iată. în acest sens, un prim aspect 
care se cere supus atenției : dacă in 
domeniul perfecționării organizării și 
modernizării se manifestă de mai 
mulți ani preocupări în rîndul uni
tăților economice, deși există și un 
act normativ (Decretul Consiliului 
de Stat nr. 318/1986). totuși sensurile 
conceptului de perfecționare, moder
nizare și înnoire nu au fost suficient 
abordate de literatura de specialitate, 
astfel îneît în prezent nu există o 
delimitare strictă între perfecționare, 
modernizare și înnoire, aceste noțiuni 
avînd în unele accepțiuni sensuri di
ferite. dintre care unele se suprapun 
total sau parțial. De aici, necesita
tea abordării mai largi a conținutului 
și semnificației conceptului de mo
dernizare, de perfecționare și înnoi
re de către economiști, sociologi, po
litologi, filozofi în literatura de spe
cialitate, literatură care, dună cît se 
pare, a rămas în urma practicii.

în același timp, studierea conținu
tului decretului amintit pune în evi
dentă structurarea pe obiective ge
nerale (creșterea productivității mun
cii, reducerea consumurilor, ridicarea 
nivelului tehnic al produselor, dez
voltarea exportului), cu indicarea 
obiectivelor și pe ramuri ale econo
miei naționale, stabilirea atribuțiilor 
și răspunderilor la toate nivelurile, 
precum și detalierea căilor posibile 
de perfecționare a organizării și de 
modernizare pe cele șapte domenii 
de activitate la nivelul întreprinderii 
(modernizarea fluxurilor tehnologice; 
îmbunătățirea pregătirii tehnice, a 
programării, lansării și urmăririi 
producției; raționalizarea debitării și 
pregătirii materialelor ; modernizarea 
controlului de calitate îmbunătă

țirea activităților de gospodărire a 
energiei, a întreținerii și reparării 
utilajelor, a manipulării transportu
lui și depozitării ; îmbunătățirea or
ganizării conducerii, producției și a 
muncii ; perfecționarea pregătirii 
forței de muncă), ceea ce indică fap
tul că legiuitorul a avut în vedere nu 
realizarea unei modernizări oarecare, 
de tio traditional, ci asigurarea unei 
modernizări și perfecționări de tip 
revoluționar, integrală si integrată.

Conceptul de modernizare-perfec- 
ționare integrală și integrată pus în 
evidentă de prevederile legale la care 
ne-am referit este în același timp un 
concept slstemie. care se corelează 
cu conceptul-sistem al întreprinde
rii. Aceasta conduce la ideea că nu 
este suficient ca întreprinderea să ia 
măsuri de modernizare pentru toate 
subsistemele sale (compartimente, 
activități), ci că este absolut necesar 
ca și sistemele din care unitatea e- 
conomică face parte să fie perfec
ționate.

Dacă se acceptă această subliniere, 
atunci este evident că sistemele din 
care face nar.te întreprinderea nu-și 
pot considera propriile programe de 
modernizare numai ca o sumă de 
părți componente , (de întreprinderi), 
așa cum se procedează de regulă in 
prezent, ci. dimpotrivă, ar fi necesar 
ca aceste sisteme superioare între
prinderii să-și prevadă la nivelul lor. 
în mod suplimentar, măsuri proprii 
de modernizare prin abordarea unor 
măsuri globale care să contribuie 
direct la modernizarea atît a părților 
componente, cît si a sistemului în 
ansamblul său. Intr-un asemenea 
concept, se dovedesc utile nu numai 
măsuri parțiale la nvelul întreprin
derii. ci si măsuri globale la nivelul 
sistemelor superioare întreprinderi
lor. care de multe ori pot avea o 
mare eficientă atît la nivelul siste
mului considerat (în plan orizontal 
si în plan vertical), cît și asupra 
părților componențe. Pentru argu
mentare. iată citeva exemple. în do
meniul organizării la nivel teritorial 
ar putea fi avute în vedere coope
rarea dintre industria mare si indus
tria mică.’utilizarea mai bună a avan
tajelor date de existenta platforme
lor industriale, crearea unor unități 
specializate pentru reparare (mai 
ales de clădiri, conducte etc.), și 
pentru recondițîonarea pieselor de 
schimb. în ceea ce privește moder
nizarea întreprinderilor, ar putea fi 
amintite : generalizarea pe întregul 
teritoriu a unor tehnologii comune, 
cum sint cele din activitatea de 
manipulare-transport-depozitare, «au 
utilizarea mai bună a tehnicii de 
calcul existente.

La nivelul centralelor sînt posibile 
de luat si mai multe măsuri globale 
decît la nivel teritorial in domeniul 
specializării si cooperării, al progra
mării si execuției reparațiilor capi
tale si curente de gradul II. al recon- 
ditionărilor. al generalizării tehnolo
giilor avansate si multe altele.

Firește, după definitivarea progra
melor de măsuri globale la nivelul 
sistemelor superioare întreprinderii 
urmează a fi transmise subsisteme
lor componente (întreprinderilor) 
obligațiile ce revin acestora în apli
carea unor părți din măsurile globale 
stabilite și eficienta scontată.

Fără a mai detalia această impor
tantă problemă, se poate afirma că 
adoptarea unor măsuri globale la ni
velul sistemelor superioare întreprin
derii poate avea o deosebită impor
tantă. in acest fel valorificindu-se și 
mai bine avantajele date de exis
tenta proprietății socialiste asupra 
mijloacelor de producție.

In legătură cu alte aspecte ale or
ganizării acțiunii de modernizare, în 
spiritul exigențelor documentelor 
pentru Congresul al XIV-lea al par
tidului, ne propunem să ne referim 
într-un alt aJticol.

Dr. Ionel DUMBRAVA

1N BĂTĂLIA 
bihor: Transportul, în ritm 

cu graficele stabilite

RECOLTEI-TOATE FORȚELE SATULUI!
întreprinderea de Industrializarea 

Sfeclei de Zahăr Oradea. De la des
cărcarea rapidă a sfeclei din va
goane în buncărele de recepție, unde 
se efectuează o primă spălare a 
materiei prime, pină la instalațiile 
în care se realizează rafinarea za
hărului, totul funcționează ca un 
ceasornic. Puls normal, de virf, pe 
care îl înregistrează clipă de clipă 
și cele 15 monitoare distribuite pe 
întregul flux tehnologic.

„Prin îmbunătățirile tehnologice 
aduse în perioada de remont, fabri
ca poate lucra zilnic cu 15 la sută 
peste capacitate, depășind parametrii 
tehnici stabiliți, preciza ing. Elena 
Zahan, directoarea întreprinderii. 
Ceea ce ne preocupă în mod deo
sebit este realizarea unui randa
ment de extracție maxim".

Evident, acest lucru este posibil 
datorită. în primul rind, faptului că 
acestei unități i s-a asigurat mate
ria primă necesară in mod ritmic și 
în condițiile de calitate stabilite. 
Mai exact, un stoc de fabricație 
pentru cel puțin 3 zile, astfel incit 
întreprinderea să poată lucra nu 
numai din plin, ci și cu sfecla 
proaspăt recoltată, ceea ce este de 
natură să influențeze pozitiv randa- 
menttil de extracție a zahărului.

Cum bine se cunoaște, respectarea 
graficelor de recoltare constituie 
prima condiție de care depinde li
vrarea ritmică a sfeclei de zahăr. 
Care este situația pe teren ? Un 
prim popas la Cooperativa Agricolă 
Sintandrei. „Graficul de recoltare 
constituie pentru noi programul de 
muncă al fiecărei zile. Realizăm, in 
medie, peste 6 vagoane de sfeclă 

Ta hectar, depășind producția eva

luată. Despre hărnicia cooperatorilor 
noștri la recoltarea sfeclei vorbește 
faptul că livrările către întreprinde
rea prelucrătoare sint aproape duble 
față de nivelul stabilit. După calcu
lele noastre, pentru cantitatea de 
sfeclă livrată și producțiile medii 
ridicate vom obține numai premii 
în valoare de un milion de lei, 
la care se adaugă alte avantaje : za
hăr și tăiței de sfeclă", ne spune 
inginerul Ioan Pop, președintele 
cooperativei. Gospodarii buni nu se 
dezmint nici la Roșiori, Diosig, Mă- 
dăras. Tarcea. Valea lui Mihai. Fap
tul că în actuala campanie recol
tarea și transportarea sfeclei decurg 
operativ atestă eficiența acțiunilor 
întreprinse de comisia județeană și 
de cele locale de recoltare, de in
tervenția promptă, hotărită a aces
tora in corelarea activității de re
coltare in unitățile cultivatoare cu 
capacitatea de industrializare.

Ziua de muncă este așa cum o fac 
oamenii. Esențiale sînt organizarea 
temeinică a activității, răspunderea 
față de recoltă. La Cooperativa A- 
gricolă Tarcea, împreună cu Lenkey 
Ludovic, inginerul-șef al unității, ne 
îndreptăm spre parcelele unde, chiar 
în cursul dimineții de luni, însemna
te cantități de sfeclă fuseseră dislo
cate mecanic. Asistăm la un control 
exigent, efectuat îndeaproape, la 
fiecare formație de lucru, urmărind 
decoletarea corectă, fără a se tăia 
nimic util din rădăcină, precum și 
strîngerea întregii cantități de 
sfeclă, indiferent de dimensiune. Și 
aceasta intrucît în anumite situații 
sondajele au dezvăluit abateri de la 
această regulă". Pentru recolta aces
tui an s-a depus muncă multă, au 

fost făcute cheltuieli apreciabile — 
conchidea inginerul-șef. Ar fi păcat 
să pierdem producție din neglijenta 
noastră. Așa ne cer bunul simț, 
grija pentru gospodărirea recoltei".

Cum era și firesc, comandamentul 
județean pentru agricultură și-a în
dreptat atenția spre consiliile agro
industriale Valea Iui Mihai. Săcueni, 
Ciumeghi, Cefa, Sălard, Sînmartin, 
unde se și localizează ponderea su
prafețelor ocupate cu această cul
tură, ceea ce a asigurat ca pînă luni 
seara să se recolteze, pe ansamblul 
județului, 20 la sută din cele 7 000 
hectare cultivate cu sfeclă. Exeptind 
consiliile agroindustriale Ciumeghi 
și Sălard, toate celelalte menționate

ialomița: Acum, fabricile de zahăr 
prelucrează la întreaga capacitate

După două decade de cind înce
puseră campania de prelucrare a sfe
clei de zahăr, fabricile din X’ăndărei 
și Urziceni. județul Ialomița, se con
fruntau cu lipsa de materie primă 
necesară care să permită funcționa
rea la capacitate a instalațiilor. In 
aceste condiții eficiența economică 
era simțitor diminuată deoarece con
sumul de energie electrică și termi
că. celelalte activități erau aceleași 
dacă se prelucrau cantitățile de sfe
clă de zahăr la capacitatea fabricilor 
respective. Analizind această situație, 
Comitetul Județean de Partid Ialo
mița. direcția agricolă și alți factori 
au stabilit o serie de măsuri menite 
să redreseze intreaga activitate por
nind de la modul cum sînt respectate 
graficele stabilite pentru recoltarea 
și transportul sfeclzi de zahăr de că
tre unitățile pioducâtoare. Un accent 
deosebit a fost pus pe organizarea 
forței de muncă participante la a- 
ceastă lucrare ?i folosirea mijloace
lor de transport. Aceste măsuri și-au 

și-au depășit substanțial graficele 
zilnice de livrare a sfeclei spre fa
brică. Pe lîngă impulsionarea lucră
rilor de recoltare in consiliile agro
industriale Bale, Finiș, Ținea șl 
Tăuteu, o preocupare de prim ordin 
trebuie să o constituie organizarea 
mai bună a activității de încărcare 
a mijloacelor de transport, inclusiv 
a atelajelor, prin constituirea unor 
echipe speciale de cooperatori, pen
tru ca drumul sfeclei din cîmp la 
fabrică să fie, ca și pină acum, cit 
mai scurt.

Ioan LAZA
corespondentul „Scînteîi"

dovedit din plin eficiența. în pe
rioada 11—13 septembrie ambele fa
brici funcționind la capacitate.

La fabrica din Țăndărei. în ultima 
săptămină. s-au prelucrat. în 24 de 
ore, între 4 100 și 4 200 de tone, cu un 
randament mediu de 12,8 la sută. La 
aceste realizări au contribuit uni
tățile producătoare din consiliile a- 
groindustriale Balaciu. Grivița. Țăn- 
dărei și Movila, care, prin corelarea 
recoltării cu transportul au reușit să 
livreze însemnate cantități de sfeclă 
de zahăr peste prevederile grafice
lor. De altfel, unitățile din aceste 
consilii au reușit să strîngă și să 
transporte sfecla de zahăr de pe mai 
bine de 70 la sută din suptafețele 
cultivate. Din păcate, unele coopera
tive agricole din consiliile agroindus
triale Andrășesti. Bordușani și Gura 
Ialomiței nu au respectat întotdea
una graficele de recoltare si trans
port, fapt ce a determinat luarea de 
măsuri tehnico-organizatorice la ni
velul conducerilor unităților respec

tive si fermelor. La Țăndărei s-au 
creat condiții ca mijloacele de trans
port sosite să fie descărcate în cel 
mai scurt timp. In perioada de virf, 
între orele 11 și 11. pentru urgen
tarea preluării, descărcarea se face in 
punctele special amenajate din in
cinta fabricii, astfel îneît de la so
sire și pînă la plecare autocamioa
nele si tractoarele cu remorci să nu 
staționeze mai mult de 20 de minute, 
în prezent. 50 la sută din capacită
țile de transport sint încărcate de 
seara, pentru a fi la fabrici in pri
mele ore ale dimineții. Toate auto
camioanele au cite două remorci, iar 
tractoarele — cite trei.

Un adevărat reviriment s-a produs 
în ultima decadă la Fabrica de Za
hăr din Urziceni. unde în 24 de ore 
se prelucrează peste 4 000 de tone 
de sfeclă, iar randamentul mediu 
este de 13,2 la sută. La asigurarea 
materiei prime, alături de unitățile 
ialomițene din zonă, contribuie acum 
din plin cooperativele agricole și în
treprinderile agricole de stat din ju
dețul Prahova și sectorul agricol Il
fov care au dovedit receptivitate la 
apelul făcut de această unitate în 
urmă cu aproape două săplămini. In 
perioada 11—18 septembrie din jude
țul Prahova au ajuns zilnic în fa
brică cite 2 600—3 000 de tone, față 
de 2 000 de tone prevăzute în grafic, 
iar din sectorul agricol Ilfcv — cu 
200—309 de tone peste prevederi. Nu
mai cu mijloacele auto sosesc in a- 
ceastă fabrică în 24 de ore 3 400— 
3 500 tone sfeclă de zahăr. Ca urma
re. in prezent, în cele două fabrici 
sînt asigurate stocuri de materie pri
mă care permit funcționarea la 
capacitate pentru următoarele 48 de 
ore. ,

Pînă luni seara, în județul Ialomița 
sfecla de zahăr a fost recoltată și 
transportată de pe 63 la sută din 
cele 13 360 de hectare cultivate, unele 
unități încheind lucrarea, iar altele 
fiind în curs de finalizare. Din uni

tățile care au terminat strîngerea și 
transportul sfeclei de zahăr disloca
toarele și mijloacele de transport au 
fost trimise operativ in sprijinul ce
lor care se află sub media județu
lui la recoltat. Imputerniciții coman
damentului județean de partid trebu

satu mare: Cu grijă pentru 
calitatea semănatului

In unitățile agricole socialiste din 
județul Satu Mare se însămințează 
cu orz, în această toamnă, o supra
față de aproape 13 000 hectare. 
Această lucrare, o veritabilă repe
tiție generală dinaintea msămînțfirii 
griului, s-a declanșat în consiliile 
agroindustriale Livada. Moftin, Odo- 
reu, Supur, Tășnad și Valea Vinului, 
urmînd să se extindă in scurt timp, 
în funcție de condițiile pedoclima
tice, în celelalte unități. Pină în 
prezent orzul s-a însămînțat pe cir
ca 30 la sută din suprafața prevă
zută. ■ ‘

Desfășurîndu-se sub semnul înal
telor exigențe formulate de secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, însă- 
mințarea orzului se efectuează in 
condiții calitative superioare față de 
anul trecut, lucrarea fiind favoriza
tă în acest sens și de starea foarte 
bună a solului care, datorită ploilor 
căzute din abundență pină în urmă 
cu cîtva timp, permite pregătirea în 
condiții mai ușoare a unui pat ger
minativ corespunzător.

Intr-un sondaj efectuat în Consi
liul Agroindustrial Valea Vinului, 
ne-am edificat asupra înaltului 
spirit de responsabilitate și exigență 
al specialiștilor și mecanizatorilor 
manifestat pe tot fluxul lucrărilor. 
Inginerul-șef al acestui consiliu. 
Alexandru Pomian, ne-a relatat că 
în acest an s-a acordat din vreme 

ie să acționeze însă cu fermitate 
pentru înlăturarea decalajului mare 
care a apărut între recoltare și 
transportul sfeclei.

Milial VIȘOIU
corespondentul „Scînteii"

o atenție sporită lucrărilor de ridi
care a fertilității solului. Au fost 
administrate cantități corespunză
toare de amendamente, îngrășămin
te chimice și naturale. Șefii de fer
mă se află permanent la datorie, pe 
solele unde se seamănă, suprave
ghind calitatea lucrării. Așa cum ni 
ș-a relatat și de la direcția agricolă 
județeană, acesta este un indiciu că, 
spre deosebire de anii trecuți, cind 
în unități din acest consiliu s-au 
manifestat multe neajunsuri, s-au 
întărit spiritul de ordine și de dis
ciplină al specialiștilor, al mecani
zatorilor, grija pentru respectarea 
întocmai a tehnologiei. '

Și la Cooperativa Agricolă Me- 
dieșu Aurit din Consiliul Agroin
dustrial Livada însămînțările se 
desfășoară cu intensitate și deose
bită grijă pentru respectarea tehno
logiei, a calității. Aici, mecaniza
torii pregăteau grădinărește patul 
germinativ, iar după însămînțare 
întreaga suprafață este tăvălugită 
pentru a se asigura aderența bună 
a seminței cu solul.

La nivelul județului s-a încheiat, 
de altfel, /însămînțarea raniței pe 
cele 4 500 hectare planificate, iar la 
culturile furajere lucrarea s-a exe
cutat în proporție de circa 85 la 
sută, urmînd a se incheia pină cel 
tîrziu la 20 septembrie.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scînteii*
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IN TELECBWME ABHESfllE TOVMftSmUI NICOLflE CEAUSESCU
Oamenii muncii de pe ogoare raportează 

încheierea recoltării unor culturi și obținerea 
de producții mari la hectar

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
LA SFECLA 
DE ZAHĂR

IN JUDEȚUL CALARAȘI
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Lehliu — 105 200 kg la hectar

IN JUDEȚUL GIURGIU
O Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Gostinu — 104 200 kg Ia 
hectar

IN JUDEȚUL MEHEDINȚI
O Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Dîrvari — 101 520 kg Ia 
hectar

© Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Vînători < — 101 350 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL CONSTANȚA
© întreprinderea Agricolă de Stat 

Cumpăna — 101 500 kg la hectar
O Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Cogeaiac — 101 200 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL HUNEDOARA
G Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Rapolt — 100 100 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Simeria — 100 050 kg la 
hectar

LA CARTOFI 
DE TOAMNĂ
IN JUDEȚUL SUCEAVA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Zamostea — 71 550 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Fălticeni — 70 330 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Chilișeni — 70 225 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL ALBA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Sinmiclăuș — 71310 kg 
la hectar

Colective de oameni ai muncii din economie
raportează obținerea unor succese de seamă 

in îndeplinirea și depășirea planului
în telegrame adresate tovarășului 

NICOLAE CEAUSESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român. președintele Republicii 
Socialiste România, colective de 
oameni al muncii raportează obți
nerea unor noi si importante 
succese în îndeplinirea sarcinilor 
de plan în perioada care a trecut 
din acest an si din actualul cinci
nal.

Comitetul Județean Bacău al 
P.C.R. raportează că 30 de unități 
economice au realizat prevederile 
planului producției-marfă pe pri
mii 3 ani si 9 luni din actualul 
cincinal, urmînd a obține o produc
ție suplimentară in valoare de 
peste 3,1 miliarde lei, materiali
zată în mari cantităti de energie 
electrică, gaze de sondă, cărbune 
energetic, utilaje tehnologice, con
fecții textile, mobilier din lemn, 
cherestea si alte produse necesare 
economiei naționale. Totodată, un 
număr de 15 unități au îndeplinit 
planul de export pe aceeași pe
rioadă. valoarea produselor livrate 
suplimentar partenerilor de peste 
hotare ridieîndu-se la peste 210 mi
lioane lei.

Puternic mobilizați de prevede
rile proiectului Programului-Direc- 
tivă și Tezelor celui de-al XIV-lea 
Congres al gloriosului nostru partid, 
însuflețiți de indicațiile și orien
tările pe care ni le-ati dat — se 
arată în telegramă —, punem în 
centrul activități valorificarea de
plină a potențialului economic si a 
dotării tehnice moderne de care 
dispune județul nostru pentru a 
realiza producția fizică stabilită la 
toate sortimentele planificate, pen
tru îndeplinirea prioritară a sar
cinilor de export. punerea în 
funcțiune la termen a obiectivelor 
de investiții, sporirea productivi
tății muncii si a beneficiilor, ridi
carea continuă a eficientei eco
nomice.

Folosim si acest prilej — se 
spune in continuare — pentru a ne 
exprima deplina adeziune fată de 
Hot&rîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din iunie a.c. ca. la cel de-al 
XIV-lea Congres, dumneavoastră, 
mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să fiți reales 
in funcția supremă de secretar 
general al Partidului Comu
nist Român și ne angajăm să 
vă urmăm cu cel mai înalt de
votament in tot ce gîndiți și în
treprindeți și să nu precupețim 
nici un efort pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe acest an 
pină la Congresul al XIV-lea al 
partidului.

în telegrama Comitetului Ju
dețean Ialomița al P.C.R. se 
raportează că 40 de unități in
dustriale au îndeplinit prevederile 
planului la producția-marfă in
dustrială pe 3 ani și 9 luni din 
acest cincinal, urmînd ca. pină 
la sfîrșitul lunii septembrie, să 
se obțină o producție-marfă su
plimentară in valoare de peste 2,1 
miliarde lei concretizată in însem
nate cantități de produse ale in
dustriei electronice, materialelor 
de construcție, industriilor ușoară 
și alimentară și altele. De aseme
nea. acționînd susținut pentru di
versificarea și sporirea fondului 
de marfă destinat exportului, 12 
unități industriale și-au îndeplinit

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Stremț — 70 800 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Girbova de Sebeș —
70 130 kg Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Dostat — 70 025 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL BIHOR
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție „Crișana" Sintandrei —
71 250 kg la heotar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Episcopia Bihor — 70 470 
kg Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Tămășeu — 70 240 kg Ia 
hectar

IN JUDEȚUL HUNEDOARA 
© Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Ostrov — 71100 kg la 
hectar

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Clopotiva — 70 500 kg la 
hectar

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Traian — 70 200 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL MEHEDINȚI
0 Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Vraja — 70 520 kg la
hectar

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Corlățel — 70 240 kg la 
hectar

LA PORUMB
IN TEREN 
NEIRIGAT

IN JUDEȚUL MEHEDINȚI
0 Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Oprișor — 20 720 kg Ia 
hectar

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Bălăcița — 20 650 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL HUNEDOARA 
0 Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Deva — 20110 kg Ia 
hectar 

planul pe 3 ani și 9 luni, livrînd 
peste prevederi produse a căror 
valoare se ridică la peste 150 mi
lioane lei. Toate aceste realizări 
au fost obținute în condiții de e- 
ficiență 'economică sporită, chel
tuielile materiale la 1 000 Iei pro
ducție-marfă fiind reduse cu 108 
lei.

Folosim șl acest prilej — Se ara
tă in telegramă — pentru a susți
ne, în consens cu voința întregii 
națiuni, realegerea dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la cel de-al 
XIV-lea Congres, in suprema 
funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român, op
țiune politică fundamentală pen
tru Înfăptuirea programului gran
dios de dezvoltare multilaterală a 
patriei, angajîndu-ne ca, în cins
tea apropiatului forum al comu
niștilor români, să obținem cele 
mai mari realizări în toate dome
niile.

în telegrama Comitetului Jude
țean Vilcea al P.C.R. se raportea
ză că 24 unități industriale au în
deplinit sarcinile de plan pe 3 ani 
și 9 luni, iar un număr de 7 uni
tăți și-au ’ realizat sarcinile de 
plan la export pe bază de buletine 
vamale pe aceeași perioadă din a- 
cest cincinal. Pină la finele 
acestei luni, prin mobilizarea 
exemplară a tuturor colective
lor de oameni ai muncii se 
va realiza un volum suplimen
tar de producție-marfă în valoare 
de 16 miliarde lei. Vor fi produse 
peste plan importante cantități de 
bunuri necesare economiei națio
nale. precum și un mare volum de 
mărfuri care vor fi livrate la ex
port, a căror valoare se va ridica 
la peste 205,7 milioane lei.

Puternic mobilizați de vibrantele 
dumneavoastră îndemnuri, de ac
tivitatea dumneavoastră neobosită 
de mare erou și patriot înflăcărat 
— se spune în telegramă —. vă a- 
sigurăm, .mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom acționa în continuare cu de
votament și spirit revoluționar 
pentru a înfăptui exemplar sarci
nile de plan pe acest an și pe în
tregul cincinal, pentru a intim- 
pina cu fapte remarcabile de mun*- 
că Congresul al XIV-lea, sporin- 
du-ne astfel contribuția la înfăp
tuirea Programului partidului de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și ’naintare a 
României spre comunism.

în telegrama Comitetului Jude
țean Botoșani al P.C.R. se rapor
tează că 27 unități economice au 
îndeplinit planul producției-marfă 
pe 3 ani și 9 luni din actualul 
cincinal, fiind create condițiile ca, 
pînă la sfîrșitul lunii septembrie, 
colectivele de muncă respective 
să realizeze suplimentar o produc- 
ție-marfă in valoare de 451 mili
oane lei. Sint create premisele ca 
economia națională 'ă primească 
peste prevederi importante canti
tăți de produse din sticlă și cera
mică fină mașini agricole, fire 
din melană și altele.

Reafirmind și cu acest prilej 
adeziunea noastră deplină privind 
realegerea dumneavoastră la Con
gresul al XIV-lea in funcția su

LA SOIA
IN JUDEȚUL CALARAȘI

0 întreprinderea Agricolă de Stai 
Minăstirea — 6 150 kg la hectar 

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Săpunari — 6 050 kg la 

hectar

IN JUDEȚUL OLT
0 întreprinderea Agricolă de Stat 

Studina — 5 750 kg la hectar 
0 Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Bucinișu — 5 610 kg la 
hectar

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Giuvărăști — 5 580 kg 
la hectar

IN JUDEȚUL CONSTANȚA
0 întreprinderea Agricolă de Stai 

Topraisar — 5 554 kg la hectar

IN JUDEȚUL DOLJ
0 Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Măceșul de Jos — 
5 523 kg la hectar

IN JUDEȚUL TULCEA
0 întreprinderea Agricolă de Stat 

Mihail Kogălniceanu — 5 520 kg 
la hectar

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Valea Nucărilor — 5 410 
kg la hectar

In telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român. președintele Republicii 
Socialiste România. lucrătorii 
ogoarelor din unitățile agricole 
amintite ranortează încheierea re
coltării unor culturi si obținerea de 
producti mari la hectar.

în telegrame se arată, totodată, 
că în aceste zile se acționează cu 
toate forțele la însămînțarea cultu
rilor de toamnă, stringerea porum
bului. sfeclei de zahăr, legumelor si 
fructelor, recoltarea furajelor, exe
cutarea arăturilor adinei de toam
nă și administrarea unor cantități 
sporite de îngrășăminte naturale. 
O grijă deosebită este acordată 
realizării sarcinilor din zootehnie și 
îndeosebi a efectivelor de animale, 
a producțiilor planificate si livrării 
produselor la fondul de stat.

în încheierea telegramelor, oa
menii muncii din aceste unități se 
angajează să nu precupețească nici 
un efort pentru a realiza producții 
mari la toate culturile. întîmpinînd 
astfel cu fapte de muncă exem
plare Congresul al XÎV-lea al 
Partidului Comunist Român.

premă de secretar general al parti
dului — se arată in continuarea 
telegramei —, vă asigurăm, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom aplica 
neabătut, cu fermitate, indicațiile 
pe care ni le-ați dat, la începutul 
acestei sâptămîni, cu prilejul vizi
tei de lucru pe care ați efectuat-o, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în județul Botoșani, 
pentru a întîmpina Congresul al 
XIV-lea al partidului cu realizări 
cit mai mari în toate sectoarele de 
activitate.

Consiliul Popular al Județului 
Constanța raportează că unitățile 
economice din subordinea sa au 
îndeplinit. Ia 15 septembrie, planul 
producției-marfă industriale pe 3 
ani și 10 luni din actualul cincinal, 
urmînd ca. pînă la finele acestei 
luni, să realizeze suplimentar o 
producție în valoare de peste 52 
milioane lei.

Acționînd in lumina ideilor și 
obiectivelor din pcoiectul Progra- 
mului-Directivă si din Tezele pen
tru Congresul al XIV-lea al parti
dului — se arată In telegramă —, 
vă asigurăm, mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom munci fără preget pentru în
făptuirea sarcir.iloi ce ne revin in 
actuala etapă de dezvoltare a tării 
pentru a cinsti cu semnificative 
fapte de muncă Congresul al XIV- 
lea al partidului.

în telegrama Consiliului Popular 
al Județului Bihor se raportează 
realizarea de către unitățile eco
nomice din subordine a sarcinilor 
de plan pe 3 ani și 9 luni la pro- 
ductia-marfă industrială, la export 
și investiții. De asemenea, se ra
portează realizarea planului la con
strucția de locuințe și darea in fo
losință. peste prevederi, a 280 apar
tamente.

Ne exprimăm și cu acest prilej 
— se arată în telegramă — senti
mentele de nețărmurită dragoste și 
înaltă stimă pe care le nutresc toți 
locuitorii județului Bihor fată de 
dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Si ne angajăm să nu precupețim 
nici un efort pentru realizarea in
tegrală a sarcinilor de plan pe a- 
cest an, in întimpinarea înaltului 
forum al comuniștilor.

întreprinderea Electrocentral* 
Constanta a realizat planul pro- 
ducției-marfă industriale oe 3 ani 
și 11 luni, urmînd ca. pină la sfir- 
șitul anului 1989. să realizeze su
plimentar fată de planul oe 4 ani 
ai cincinalului o productie-marfă 
de 311 milioane lei. livrînd econo
miei naționale, peste prevederi, 
107 946 MWh energie electrică.

Oamenii muncii de la întreprin
derea de Morârit și Panificație 
Constanța au îndeplinit planul 
producției-marfă industriale pe 3 
ani și 10 luni, realizînd suplimen
tar o producție de peste 135 mi
lioane lei.

Colectivul întreprinderii de Exe
cuție si Exploatare a Lucrărilor 
de îmbunătățiri Funciare Constan
ta a îndeplinit planul pe 4 ani, 
urmînd ca. pînă la sfîrșitul anu
lui 1989, să realizeze suplimentar 
o producție-marfă de 30 milioane 
lei.

TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 

de participant!! la adunarea festivă prilejuită 
de încheierea activității Șantierului Național al Tineretului 
de la Sistemul de îmbunătățiri Funciare Făurei-Jirlău,

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Sărbătorirea Zilei naționale a țării dumneavoastră Îmi oferă plăcutul 

prilej ca, în numele poporului din Capul Verde, al Partidului African al 
Independenței din Capul Verde — P.A.I.C.V., al guvernului și al meu per
sonal, să vă adresez dumneavoastră și, prin dumneavoastră, bravului popor 
prieten al României, partidului și guvernului său cele mai calde felicitări.

Cu convingerea că legăturile de prietenie, solidaritate și cooperare care 
unesc popoarele și țările noastre se vor întări continuu și se vor dezvolta 
in interesul reciproc, vă rog să primiți expresia înaltei mele considerații.

ARISTIDES PEREIRA
Secretar general al P.A.I.C.V., 

Președintele Republicii Capul Verde

Umanismul viziunii artisticejudețul Brăila
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

In aceste momente solemne, de puternică emulație creatoare, cînd în
tregul nostru popor acționează cu hotărire pentru a întîmpina Congresul al 
XIV-lea al partidului cu realizarea integrală a planului pe acest an, reafir- 
mîndu-ne încă o dată totala adeziune față de propunerea Plenarei C.C. al 
P.C.R. privind realegerea dumneavoastră in suprema funcție de secretar 
general al Partidului Comunist Român, ne facem un titlu de înălțătoare 
mindrie patriotică din a omagia vasta și prodigioasa dumneavoastră activi
tate revoluționară consacrată ridicării României pe trepte tot mai inalte de 
progres și civilizație socialistă, afirmării sale libere și demne în rîndul na
țiunilor lumii.

Exprimăm, totodată, cele mai alese sentimente de inaltă stimă și aleasă 
prețuire față de tovarășa Elena Ceaușescu, remarcabil om politic, eminentă 
personalitate a lumii științifice contemporane, pentru contribuția deosebită 
adusă Ia dezvoltarea multilaterală a patriei, la înflorirea științei, învăță- 
mintului și culturii românești, pentru grija permanentă acordată educării 

<și formării tinerei generații, afirmării sale în toate domeniile de activitate.
Cu vie emoție, cu profund respect și aleasă satisfacție vă raportăm că 

tinerii brigadieri au realizat un volum de lucrări de construcții-montaj de 
peste 2(4 milioane lei, reprezentind amenajarea pentru irigații a 14 900 ha, 
desecarea a 3 380 ha și 13 km regularizări de văi, precum și alte lucrări de 
îmbunătățiri funciare, aducindu-și contribuția ia realizarea amenajării inte
grale pentru irigații a suprafeței arabile a județului Brăila.

Mindri de a ne fi pus semnătura în nepieritoarea cronică a muncii pen
tru țară, de a fi participat Ia înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare, 
Ia asigurarea unor producții agricole mari, sigure și stabile, ne angajăm 
solemn, în fața dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar ge
neral, in fața partidului, că vom cinsti locul de onoare acordat in marele 
front al muncii făcind și in viitor din șantierele tineretului autentice școli 
de educare comunistă, revoluționară și patriotică a tinerei generații, spații 
de manifestare a competenței profesionale, responsabilității comuniste, a spi
ritului constructiv al tineretului.

In numele tuturor purtătorilor salopetei albastre cu ecuson de brigadier, 
puternic mobilizați de minunatele perspective de dezvoltare economico-so- 
cială a țării — se spune în încheierea telegramei — ne angajăm, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să fim intotdeauna prezenți acolo 
unde patria, partidul și poporul ne-o vor cere, să facem totul pentru a în
tîmpina marele eveniment din viața partidului și a țării — Congresul a! 
XIV-lea al Partidului Comunist Român — cu noi și Însemnate succese In 
toate domeniile de activitate, pentru gloria și prosperitatea scumpei noastre 
patrii, Republica Socialistă România.

Marți. 19 septembrie, a avut loc 
adunarea festivă prilejuită de închi
derea activității Șantierului Națio
nal al Tineretului de la Sistemul 
de îmbunătățiri Funciare Făurei- 
Jirlău, județul Brăila.

Au participat activiști de partid 
și de stat, cadre ale U.T.C., oameni 
ai muncii, foști și actuali brigadieri.

Obiectiv important destinat spo
ririi potențialului productiv al pă- 
mîntului; asigurării obținerii unor 
producții agricole mari, sigure și 
stabile. Șantierul Național al Tinere
tului de la Sistemul de îmbunătă
țiri Funciare Făurei-Jirlău și-a adus 
contribuția la înfăptuirea sarcinilor 
de mare răspundere Încredințate ti

Cronica zilei
Cu ocazia Zilei naționale a Repu

blicii Chile. însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al acestei țări la Bucu- 
reșit. Francisco I. Ossa Concha, a 
oferit, marți, o recepție.

Au fost prezenți membri ai gu
vernului, reprezentanți ai conducerii

tv
19,00 Telejurnal
19,25 In dezbatere : Documentele pentru 

Congresul al XIV-lea al Partidului 
Comunist Român 0 înfăptuirea 
neabătută a programului de orga
nizare a teritoriului și de moder
nizare a tuturor localităților pa
triei. Documentar

19,43 România in lume. Documentar
20,05 In dezbatere : Documentele pentru 

Congresul al XIV-lea al Partidului 
Comunist Român 0 ^cțiuni efi

BUCUREȘTI : Reparațiile 
efectuate la termen

Acordînd o atenție deosebită rea
lizării la timp și de calitate a 
reparațiilor capitale, curente și re
viziilor la mașini, utilaje și insta
lații, acționînd in lumina indica
țiilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta șe
dință a Comitetului Politic Execu
tiv a C.C. al P.C.R.. colectivele de 
oameni ai muncii din Capitală ra
portează realizarea planului fizic 
de reparații pe perioada care a 
trecut din acest an in proporție 
de 101,3 la sută.

Ca urmare a măsurilor tehnice 
și organizatorice Inițiate, a utili
zării in mai mare măsură a pie
selor și subansamblelor recondițio
nate, a materialelor recuperabile 
și refolosibile și aplicării unor 
tehnologii îmbunătățite, s-a scurtat 
perioada de imobilizare a ma
șinilor șt utilajelor cu 7,5 la sută 
față de perioada normată si a

cinema
• Un studio In căutarea unei vedete:
LUCEAFĂRUL (15 87 67) - 9; 11; 13; 
15; 17; 19, FAVORIT (45 31 70) - 9 ; 
11; 13; 15; 17; 19. EXCELSIOR
(65 49 45) - 9; 11; 13; 15: 17; i8
• Flori de gheață : DACIA (50 35 94) 
9* 41 ‘ 13* 15* 17• 19
• Martori dispăruți: DRUMUL. SĂRII 
(31 28 13) - 15; 17; 19
• O vară cu Maia: MUNCA (21 50 97)
- 15; 17; 19
• Declarație de dragoste î SCALA 
(11 03 72) - 9; 11; 13; 15; 17; 19
• De la literatură la film : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 12,15; 13,30; 15.45; 18; 
20,15.
• Program special pentru copii șl
tineret: DOINA (16 35 38) — 8,45;
10,15; 12,30; 14.45; 17; 19,15.
• Nava lui Yang : GRIVIȚA (17 08 58)
- 9; 11; 13; 15; 17; 19. PACEA
(71 30 85) - 9; 11; 13*. 15; 17; 19. COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Dragoste și datorie: COTROCENI 
(81 68 88) - 15; 17; 19

vremea
Prognoza meteorologică pentru Inter

valul 20 septembrie, ora 20 — 23 sep
tembrie, ora 20. In țară : Vremea va fi 
predominant frumoasă și caldă, cu ce
rul variabil. Sînt posibile precipitații 
slabe, izolate, sub formă de ploaie, mai 
ales în a doua parte a intervalului in 
nord-vestul șl nordul țârii. Vîntul va

st
nerei generații de partid. de 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de a participa 
activ și nemijlocit la transformarea 
revoluționară a naturii, la transpu
nerea în practică a Programului na
țional de îmbunătățiri funciare, la 
realizarea obiectivelor noii revoluții 
agrare.

Intr-o atmosferă însuflețitoare. de 
puternică angajare patriotică, revo
luționară. participantii la adunarea 
festivă au adresat o telegramă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

Ministerului Afacerilor Externe, ai 
altor ministere și instituții centrale, 
ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră.

(Agerpres)

ciente pentru reducerea sistemati
că a consumurilor materiale

20,25 Trăim decenii de împliniri mărețe. 
Emisiune de versuri și cîntece pa
triotice, revoluționare

20.55 Mîndria de a fi cetățean al Româ
niei socialiste

21,15 înalta răspundere patriotică, revo
luționară a tineretului pentru vii
torul României 0 Prezență activă, 
competentă, responsabilă fa înfăp
tuirea obiectivelor noii revoluții 
agrare, la împlinirea noului destin 
al satului românesc

21,35 o planetă a iubirii. Muzică ușoară 
românească

21,50 Telejurnal

la mașini și instalații — 
și de bună calitate
crescut gradul de fiabilitate a a- 
cestora. Concomitent cu execuția 
reparațiilor și reviziilor planifica
te, s-au efectuat ample lucrări de 
modernizare a unor utilaje și in
stalații, menite să conducă la creș
terea productivității muncii, redu
cerea consumului de energie elec
trică și combustibili, recuperarea 
resurselor secundare și creșterea 
gradului de siguranță și funcțio
nare. Dintre cele mai importante 
realizări în acest domeniu amin
tim reparația capitală a cuptoru
lui de tratament termic cu tuburi 
radiante la întreprinderea de Țevi 
„Republica" ; a grupului energetic 
de 125 MW de la Centrala Elec
trică de Termoficare București- 
Vest, a turboagregatului nr. 4 de 
100 MW de la Centrala Electrică 
de Termoficare București-Sud si 
presa hidraulică de 6 000 tone for
ță de Ia întreprinderea de Mașini 
Grele București. (Gheorghe loniță).

0 Sorgul roșu J POPULAR (35 15 17) 
- 15; 17; 19.

teatre
0 Teatrul Național (14 71 71, sala Am
fiteatru) : Contrabasul — 18 ; (sala
Atelier) : Autograf — 18
0 Opera Română (13 18 57) t Lucia- dl 
Lammermoot — 18
0 Teatrul de opereta (13 63 43) : Silvia 
- 18
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) : Gin 
rummy — 18 ; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) :
0 Teatrul Mic (14 70 81) > Pluralul 
englezesc — 18,30
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Noap
te bună, mamă! — 19
0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 18,30
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 00) : Meridiane folclo
rice — 18,30

sufla slab pină la moderat Tempera
turile minime vor fi cuprinse. In gene
ral, intre 8 șl 18 grade, iar cele maxime 
între 21 șl 31 de grade, local mai ridi
cate in sud. Pe alocuri, ceață slabă, 
mai ales dimineața. în București : Vre
mea va fi frumoasă și caldă, cu cerul 
variabil, mai mult senin la începutul 
intervalului. Vintul va sufla in general 
slab. Temperaturile minime vor oscila 
între 11 și 14 grade, iar cele maxime 
între 29 și 31 de grade. Dimineața, ceață 
slabă.

Arta a șaptea are 
darul de a se consti
tui intr-o generoasă 
fereastră spre lume, 
într-o mărturie vie a 
universului de gindire 
și existentă al celor 
ce au produs-o. A- 
ceasta, atît in creații
le realiste, cit și în 
cele tributare în chip 
mai pregnant unei 
convenții estetice mai 
individualizate. Prin 
temele pe care le abor
dează, prin mesajul pe 
care îl transmit, apoi 
prin modul de a fi, 
prin gesturile și re
plicile actorilor trans- 
figurînd personaje, 
prin aspectele legate 
de mediu, prin cele 
mai mici detalii de 
comportament sau 
ambianță, fiecare pe
liculă se poate institui 
Intr-o oglindă aptă a 
focaliza aspecte sem
nificative ale unor 
realități materiale și 
spirituale specifice. 
Cu atit mai mult, o 
suită aparțlnînd unei 
cinematografii repre
zintă o generoasă mo
dalitate de a cunoaș
te — prin intermediul 
acestei arte și al pre
ocupărilor și opțiuni
lor cineaștilor — ima
gini revelatoare ale 
vieții sociale. ale 
mentalităților umane 
din țara respectivă.

Este aceasta o 
șansă pe care ne-a 
dat-o și Retrospectiva 
filmului, organizată în 
cadrul bogatelor Zile 
ale culturii din R. D. 
Germană în țara 
noastră. O selecție 
care, e adevărat, nu 
a inclus filme inspi
rate din evenimente
le, împrejurările și 
atmosfera atît de fră- 
mîntată a ultimei ju
mătăți de secol, cu 
notoriile lor. consecin
țe, și nici producții 
care — în haina bas
mului, a poeziei sau 
în cheia realismului 
aprofundării univer
sului infantil — se a- 
dresează celor mai ti
neri spectatori (ca să 
ne referim la două 
direcții tematice ma
jore ce caracterizează 
activitatea studiouri
lor DEFA). O selec
ție din care, însă, nu 
au lipsit : creațiile 
inspirate din contem
poraneitate, ca și cele 
de referință istorică, 
specie atît de îndră
gită a comediei („As
trid. dragostea mea" 
— regia Roland Oeh- 
me), ori cea avînd 
printre protagoniștii 
de frunte Muzica în
săși. Unele dintre fil
mele retrospectivei 
vădesc (tendință mai 
rară în filmul est- 
german) abordări cu 
caracter simbolic, cum 
se intîmplă în „Co
lonia", film de ac

țiune realizat în re
gia lui Horst Brandt. 
Altele reflectă cău
tări sub semnul unui 
realism cuceritor prin 
modernitate și subtili
tate. Realizarea lui 
Erwin Stranila po
vestește tribulațiile 
unui tînăr înaintea 
plecării, pentru trei 
ani, în armată. Fără 
a zgudui ceva, și cu 
atît mai mult lumea 
(așa cum observă sec 
Staffi, cu gindul lă. 
celebra carte a lui 
John Reed), ultimele 
zece zile din viața lui 
de civil modifică to
tuși ceva. Mai întîi, 
ÎI maturizează, poate, 
pe el însuși, care ma
nifestă o stare de ne
liniște, de căutare fe
brilă a unor contacte 
umane, mart elanuri 
justițiare și afective.

Zilele culturii din 
R. D. Germană

Apoî, iarăși. poate 
(cineaștii „operează" 
aici cu nuanțe, cu 
inefabile), și pe cei cu 
care intră în relație. 
Căci protagonistul a- 
mendează prin atitu
dinea și faptele lui 
manifestări de egoism 
și obtuzitate ; culti
vă gingășia și tandre
țea față de cei din 
jur, întinde cu înțele
gere și sensibilitate 
punți către ceilalți, 
către prietenie, către 
dragoste, către stări 
de sensibilitate și au
tenticitate, pentru co
municare și Împlinire 
afective. Realismul 
psihologic este stili
zat în „Ultimele zece 
zile" printr-un nota
bil dinamism (creat 
printr-o superioară 
mobilitate a jocului, 
a camerei și a monta
jului. ce amintesc că 
nivelul producției 
medii din R. D. Ger
mană este în crește
re), și mai ales prin 
efecte comice de cali
tate, dominate de u- 
mor, ironie șl o cuce
ritoare autoironie.

„Johann Strauss, 
regele neîncoronat al 
valsului", (coproduc
ție : R.D.G. — Aus
tria, regia : Franz 
Antei) prilejuiește ln- 
tîlnirea cu un alt gen 
predilect în aria ger
mană : biografia ar
tistică. Romanțată, 
scăldată în valuri de 
muzică și în pete de 
culoare, animată de 
fermecătoare tablouri 
vieneze, scene de 
concert, de bal ori 
scene cîmpenești, e- 
vocarea vieții cele
brului compozitor vie- 
nez nu e lipsită de un

ARGEȘ : Planul —
Acum, cînd Întregul popor este 

puternic angajat pentru a realiza 
în întrecerea socialistă noi fapte 
de muncă, tot mai multe Întreprin
deri și unități economice din ju
dețul Argeș raportează îndeplinirea 
prevederilor de plan pe 3 ani și 9 
luni din actualul cincinal la Dro- 
ducția-marfă industrială. Pînă la 
finele acestei luni, aceste colective 
muncitorești s-au angajat să ob
țină, peste plan, o producție-marfă 
industrială in valoare de 284 mi-

ACTUALITATEA SPORTIVA
FOTBAL : Azi, în divizia A
în cadrul etapei a 5-a a campio

natului diviziei A Ia fotbal se vor 
disputa astăzi trei meciuri, după ur
mătorul program : Steaua — F.C. 
Inter Sibiu (stadionul Steaua) ; Po
litehnica Timișoara — Dinamo ; Jiul 
Petroșani — Flacăra Moreni.

Partidele vor începe la ora 17.
La Barranquilla (Columbia), in 

meci contînd pentru preliminariile 
campionatului mondial de fotbal, se
lecționata Columbiei a întrecut cu 
scorul de 2—1 (0—1) formația Para
guayului.

TENIS. Proba de dublu din cadrul 
turneului internațional de tenis, de 
la Bytom. a fost cistigată de cuplul 
Răzvan Itu. Adrian Marcu (Româ
nia) care a întrecut în finală cu 
6—7, 6—3, 6—2 perechea poloneză 
Sidor. Iwanski.

TENIS DE MASA. Proba masculi
nă de simplu din cadrul turneului 
international de tenis de masă, de la 
Sofia, a revenit sportivului bulgar 
Ivan Stoianov. care l-a întrecut în 
finală cu 2—1 pe Eduard Maiorou 
(U.R.S.S.).

în finala de dublu fete. Daniela 
Gherghelceva și Katarina Stefanova 
(Bulgaria) au întrecut cu 2—0 pere
chea Ciosu — Lupescu (România). La 
dublu mixt, Gherghelceva si Stoianov 
au învins cu 2—0 cuplul Ciosu — 
Revisz.

ATLETISM, în cadrul concursului 
international de la Padova (Italia), 
atletul sovietic Serghei Bubka a ciș- 
tigat proba de săritură cu prăjina, 
cu 5,80 m. sprinterul italian Stefano 
Till! a fost cronometrat in cursa de 
200 m cu timpul de 20”86/100. iar 
americanul Gordon Laine s-a situat 
pe primul loc la săritura in lungime, 
cu 8,27 m. 

element dramatic, ce 
iși trage substanța 
mai ales din parado
xurile unei vieți în 
care Imensa glorie 
publică nu s-a regă
sit întotdeauna in fe
ricirea personală.

„Chirurgul Schrott" 
(regia: Peter Deutsch) 
este tot o biografie, 
dar, totodată o recon
stituire de factură 
mai pronunțat istori
că a contrastelor unei 
epoci. Filmul se con
stituie și într-un elo
giu adus zorilor chi
rurgiei moderne, de
venită, din meșteșug 
disprețuit, o știință 
salutară. Film despre 
o vocație individua
lă irepresibilă, plătită 
scump, creația la care 
ne referim reține prin 
tema ei fundamenta
lă, dar și prin tensiu
nea situațiilor-limită, 
prin șirul expresiv de 
portrete și prin sec
vențe remarcabile ce 
evocă rînd pe rînd. 
In locul unor 'nece
sare remedii sociale, 
morale sau medicale, 
cumplite trageri pe 
roată, sinistre exorci
zări etc. Mai presus 
de toate acestea, „Chi
rurgul Schrott" se 
Înscrie în memorie 
prin profunda sa di
mensiune umanistă, 
prin accentuata sa a- 
titudine de dezvăluire 
și incriminare a unor 
nedreptăți sociale șl 
a acelora care le-au 
perpetuat, registrul 
compasiunii îmbinîn- 
du-se în filmul lui 
Peter Deutsch cu cel 
al sarcasmului. De a- 
semenea : prin căldu
ra $i delicatețea cu 
care se apleacă asu
pra unor destine indi
viduale ; prin elanul 
cu care adîncește, în 
fața spectacolelor bolii 
și morții, cerințele 
vieții, ale naturii și 
drepturile omului. 
Căci, cum era și nor
mal, în acest film 
care omagiază nu nu
mai caritatea, ci și 
lupta dintre obscu
rantism, pe de o par
te, rațiune și știință, 
pe de altă parte, în 
acest film, tn care sînt 
făcuți să vorbească 
medici, naturaliști ce
lebri și Leibniz însuși, 
își fac loc ideile, 
concepțiile iluminis
mului german și, prin 
aceasta, tradiția u- 
nui umanism dintre 
cele mai generoase. 
Umanism care se re
găsește pe deplin în 
mesajul tuturor arte
lor din țara socialistă 
prietenă, așa cum au 
demonstrat-o pe de
plin și Zilele cultu
rii din Republica De
mocrată Germană în 
Republica Socialistă 
România.
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Natalia STANCU

riguros îndeplinit
lioane lei. Rezultatele cele mai 
bune le-au înregistrat întreprinde
rile Electrocentrale Pitești și Curtea 
de Argeș, întreprinderea Minieră 
Cimpulung. Fabrica de Piese Auto 
Si Produse Metalice Pitești, între
prinderea de Scule. Dispozitive si 
Verificatoare Auto Costești. Se vor 
realiza suplimentar importante 
cantităti de energie electrică, lignit, 
produse de mecanică fină, mobilă, 
cherestea și altele. (Gheorghe 
Cirstea).

Proba feminină de săritură în Înăl
țime a revenit sportivei americane 
Jane Wohlschlaa — 1.91 m.

ȘAH. în runda a III-a a turneului 
international de șah de la Tillburg 
(Olanda), campionul mondial Gări 
Kasparov (U.R.S.S.) l-a învins pe 
Gyula Sax (Ungaria). Adgestein 
(Norvegia) a pierdut la Korcinoi 
(Elveția), iar Ivanciuk (U.R.S.S.) a 
remizat cu islandezul Hjartarsson. în 
clasament conduc Kasparov si Kor
cinoi cu 2,5 puncte.

HOCHEI. Echipa de hochei pe 
gheață Washington Capital, aflată în 
turneu în U.RS.S.. a evoluat la 
Moscova in compania formației lo
cale Dinamo. Hocheiștii sovietici au 
obținut victoria cu scorul de 7—2 
(2—0, 4—2. 1—0).

MOTOCICLISM. La Goiania (Bra
zilia) s-au desfășurat întrecerile ul
timului concurs din cadru! campio
natului mondial de motociclism vi
teză.

în cea mal disputată cursă, la cla
sa 500 cmc. victoria a revenit sporti
vului american Kevin Schwantz 
(„Suzuki"), care a realizat o medie 
orară de 157.535 km. La clasa 250 cmc 
pe primul loc s-a s'ituat italianul 
Cadarola („Yamaha").

AUTOMOBILISM. Competiția au
tomobilistică „Raliul Australiei", 
probă contînd pentru campionatul 
mondial de raliuri, s-a încheiat cu 
victoria pilotului finlandez Juha 
Kankkunen (..Tovota Celica"). Pe 
locul doi. la 1’07” de cîstleător. s-a 
situat suedezul Kenneth Eriksson.

HANDBAL. La Luxemburg. !n 
meci pentru primul tur al „Cupei 
Cupelor" la handbal masculin, echi 
pa vest-germană V.F.L. Gummer 
bach a întrecut cu scorul de 30- 
(17—4) formația Red Boys Dlf 
dance.

/
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Soluții echitabile - cu participarea 
și contribuția tuturor statelor

Este necesar să se asigure participarea tuturor popoarelor, 
a tuturor statelor la soluționarea problemelor internaționale, indi
ferent de mărime sau orînduire socială! Problemele grave nu pot 
fi astăzi soluționate de citeva slate - oricît de mari ar fi ele! în 
acest sens, noi considerăm că trebuie ca țările mici și mijlocii, ță
rile în curs de dezvoltare, țările nealiniate să aibă un rol mult mai 
activ și să participe - pe principiile deplinei egalități - la soluțio
narea tuturor problemelor.

NICOLAE CEAUȘESCU

Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-cipriot

NICOSIA 19 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
președintele Republicii Socialiste 
România, a fost transmis președin
telui Republicii Cipru, Ghiorghios 
Vassiliou, un prietenesc mesaj de 
salut, împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire perso
nală, de pace și prospenitaite pen
tru poporul cipriot prieten.

Mulțumind călduros, președintele 
Ghiorghios Vassiliou a rugat 
să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu un cordial salut 
de prietenie, precum și cele mai 
alese urări de sănătate și fericire 
personală, de noi succese în activi
tatea consacrată propășirii României', 
promovării politicii de pace și secu
ritate internațională, iar poporului 
român urări de progres și prosperi
tate. El a , exprimat, totodată, calde 
mulțumirii pentru sprijinul constant 
acordat de România, personal de 
președintele Nicolae Ceaușescu. so
luționării juste și durabile a proble
mei cipriote. în conformitate cu as
pirațiile fundamentale ale poporului 
din această țară.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către șeful sta

tului cipriot a delegației parlamen
tare române conduse de tovarășul 
Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Na ionale, care întreprinde 
o vizită în Cipru, la invitația Ca
merei Reprezentanților din această 
țară.

în cadrul convorbirii a fost evi
dențiată dezvoltarea raporturilor 
româno-oipriote și a fost subliniată 
dorința lărgirii și diversificării lor 
în toate domeniile de activitate.

★
în timpul vizitei in Cipru, dele

gația Marii Adunări Naționale a 
avut întrevederi cu președintele Ca
merei Reprezentanților. Vasos Lys- 
sarides. cu liderii partidelor politice 
cipriote din parlament, precum și 
cu Ghiorghios Iacovou, ministrul a- 
facerilor externe, și Takis Nemitsas, 
ministrul comerțului și industriei.

In cadrul discuțiilor a fost subli
niată contribuția sporită pe care 
parlamentele si parlamentarii din 
România și Cipru sînt chemați s-o 
aducă la o mai bună cunoaștere și 
apropiere intre cele două țări si po
poare, la dezvoltarea în continuare 
a cooperării româno-clpriote pe 
multiple planuri.

PLENARA C.C. AL P.C.U.S.
MOSCOVA 19 (Agerpres) — Ple

nara C.C. al P.C.U.S., întrunită la 
Moscova, a hotărît convocarea. în

luna octombrie 1990, a celui de-al 
XNVIII-lea Congres al partidului — 
relatează agenția T.A.S.S.

„Partidul-forța motrice în construirea 
socialismului"

O cuvintare a secretarului generai al C.C. al P.C.
din Cehoslovacia

PRAGA 19 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la Consfătuirea națională a 
primilor-secretari ai comitetelor re
gionale și raionale ale P.C. din Ceho
slovacia, Milos Jakes, secretar gene
ral al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
a relevat între altele : Partidul tre
buie să fie forța motrice și garantul 
înfăptuirii perfecționării pe calea 
socialismului. Socialismul din Ceho
slovacia se apropie de o nouă fază 
a dezvoltării sale, iar în acest con
text trebuie bine înțeles pretutin
deni că fiecare trebuie să muncească

mai eficient — relatează agenția 
C.T.K. Acest fapt își găsește expre
sie și în felul în care sînt îndepli
nite sarcinile social-econorpice. In 
pofida unei anumite ameliorări a re
zultatelor obținute, acestea nu co
respund încă obiectivelor și posibi
lităților noastre — a arătat vorbito
rul.

M. Jakes a subliniat că. în pre
zent, a crescut in mod deosebit im
portanța activității ideologice în edu
carea și formarea opiniei publice, a 
dezvoltării conștiinței oamenilor și 
sporirii încrederii lor în socialism.

Tîrgul internațional de Ia Brno
Pavilionul țării noastre vizitat de tovarășul Milos Jakes

întreaga desfășurare a vieții in
ternaționale pune cu deosebită pu
tere în evidență imperativul partici
pării, cu drepturi egale, a tuturor 
statelor, indiferent de mărime, orin- 
duire social-politică sau grad de 
dezvoltare, la dezbaterea și soluțio
narea multiplelor probleme cu care 
este confruntată omenirea. Elabo- 
rînd o concepție științifică novatoa
re, de largă deschidere cu privire la 
fenomenele lumii contemporane, par
tidul și statul nostru au situat in 
permanență printre ideile-forță ale 
politicii noastre externe democrati
zarea relațiilor internaționale. A- 
ceastă orientare fundamentală a 
întregii activități internaționale a 
României socialiste își găsește o pu
ternică reafirmare în Tezele pentru 
cel de-al XIV-lea Congres al parti
dului. „Avînd în vedere problemele 
complexe si grele — politice, econo
mice și sociale din viata inter
națională — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea 
rostită la marea adunare populară 
din municipiul Botoșani — conside
răm că este necesar* să se acționeze 
intr-un spirit nou, printr-o gindire 
nouă — și economică si politică. Mai 
cu seamă trebuie să se facă totul 
pentru solutionarea acestor proble
me cu participarea tuturor statelor 
— Si doresc să subliniez necesitatea 
participării active a țărilor mici si 
mijlocii, a tarilor în curs de dez
voltare, a țărilor nealiniate, care re
prezintă marea majoritate a ome
nirii șl sînt direct interesate in solu
ționarea problemelor intr-un mod 
democratic, în interesul fiecărei na
țiuni".

Participarea activă, cu drepturi 
egale, a țărilor mici și mijlocii la 
soluționarea problemelor internațio
nale nu reprezintă un deziderat su
biectiv, ci se impune ca o necesitate 
obiectivă, legică, izvorită din inseși 
realitățile lumii contemporane. Este 
astfel bine cunoscut că, în perioada 
postbelică, pe plan mondial s-au 
produs adinei prefaceri politice, eco
nomice și sociale, care au schimbat 
radical harta politică a lumii și, o 
dată cu aceasta, raportul de forțe 
existent. în decurs de numai citeva 
decenii, datorită dezvoltării mișcă
rilor de eliberare națională, pe rui
nele marilor imperii coloniale și-au 
făcut apariția zeci și zeci de state 
noi. Astăzi, noile state independen
te, țările mici și mijlocii, în curs de 
dezvoltare și nealiniate formează 
marea majoritate a statelor lumii, 

.iar numărul locuitorilor lor reprezin
tă aproximativ două treimi din popu
lația globului. Cu alte cuvinte, lu
mea nu se mai rezumă în prezent 
la citeva centre ale puterii, proble- 

1 mele ei nu mai pot fi rezolvate doar 
de către statele cele mai puternice, 
cu oștile cele mai numeroase ori 
cu cele mai teribile arsenale. Desi
gur, este incontestabil rolul impor
tant ce revine marilor puteri, care 
exercită o puternică influență asu
pra cursului vieții internaționale, 
într-o lume atît de complexă, cum 
este lumea de azi, confruntată cu 
probleme de o mare acuitate, care 
privesc toate popoarele, rezolvări 
viabile, general-acceptabile nu pot 
fi însă găsite decît cu participarea 
tuturor statelor, atît a marilor pu
teri, cît și a țărilor mici și mijlocii, 
în curs de dezvoltare, care trebuie 
să-și spună cu mai multă fermitate 
cuvîntul și să-și sporească contribu
ția la dezbaterea și soluționarea 
problemelor.

Este adevărat, țările mici și mij
locii reprezintă entități de o mare 
diversitate ca orînduire social-poli
tică, tradiții și particularități. în 
ciuda tuturor deosebirilor, a diver
sității opțiunilor privind dezvoltarea 
economico-socială, ele au însă și 
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ÎNTREVEDERE LA BEIJING, 
Secretarul general al C.C. al P.C. 
Chinez, Jiang Zemin, s-a pronun
țat, la o întrevedere cu Masayoshi 
Ito, lider al Ligii parlamentare de 
prietenie Japonia—China, pentru 
întărirea cooperării dintre cele 
două țări, precum și cu alte state 
ale lumii, pe baza principiilor 
coexistenței pașnice, egalității și 
avantajului reciproc.

RELUAREA CONSULTĂRILOR 
IN PROBLEMA CIPRIOTA. Secre
tarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a anuntat că 
luna viitoare va avea convorbiri cu 
liderul comunității cipriotilor turci. 
Rauf Denktaș. In luna iulie, secre
tarul general a trimis conducători
lor celor două comunități din 
insulă un document neoficial con- 
tinînd o serie de propuneri cu Dri- 
vire la solutionarea problemei 
cipriote. Perez de Cuellar a avut 
convorbiri cu Ghiorghios Vassiliou. 
președintele Republicii Cipru, la 
începutul acestei luni, cu nrilejul 
reuniunii la nivel înalt a țărilor 
nealiniate de la Belgrad.

numeroase interese comune. Prin 
înseși obiectivele lor de dezvoltare 
liberă, pe calea progresului, ele res
ping vechea politică imperialistă de 
forță și dictat, imixtiunile în trebu
rile lor interne, pronunțîndu-se pen
tru o politică nouă, democratică, ba
zată pe respectarea strictă a inde
pendenței și suveranității naționale, 
a deplinei egalități în drepturi, a 
dreptului fiecărui popor de a deci
de de sine stătător asupra căilor de 
dezvoltare, asupra propriilor des
tine.

Or, afirmarea unei asemenea poli
tici noi este de neconceput fără a- 
firmarea țărilor mici și mijlocii în 
arena mondială, fără creșterea rolu
lui și influenței lor asupra evoluției 
vieții internaționale, a contribuției 
lor la soluționarea marilor probleme 
ale lumii contemporane. Pentru că, 
mai mult decît oricînd, aceste pro
bleme sînt probleme globale, privesc 
nemijlocit viața și destinele tuturor 
popoarelor. S-a spus, pe bună drep
tate. că lumea în care trăim este... 
mai mică. Aceasta însă nu numai 
datorită dezvoltării puternice a tele
comunicațiilor, care au făcut ca disc 
tanțele între țări și popoare să se 
„micșoreze" considerabil, ci mai 
ales datorită creșterii interdepen
dențelor dintre state. Acumularea, 
într-o parte sau alta a globului, de 
arsenale militare, și în primul rînd 
nucleare, poate duce oricînd la dis
trugerea întregii civilizații umane, 
la anihilarea vieții pe Pămint; tot 
astfel, conflictele așa-zis locale sînt 
de natură să pună în pericol pacea 
generală, după cum accentuarea să
răciei, această „bombă" cu efecte 

'întîrziate, cum pe bună dreptate a 
fost denumită, amenință întregul 
edificiu economic mondial, afectea
ză dezvoltarea întregii umanități. 
Așadar, problemelor globale trebuie 
să li se găsească soluții globale. 
Iată un postulat al lumij contempo
rane. care pornește tocmai de la 
realitatea răspunderii comune a tu
turor statelor față de destinele uma
nității.

O răspundere comună revine 
astfel tuturor statelor pentru soarta 
păcii. Si este pe deplin explicabil 
acest lucru, pentru că progresul fie
cărui popor, înfăptuirea planurilor și 
proiectelor sale de dezvoltare sînt 
direct legate de asigurarea unor 
condiții de securitate si pace pe 
plan internațional. Desigur, cvind în 
vedere complexitatea „dosarului" 
dezarmării, negocierile se desfă
șoară pe diverse planuri, cu parti
cipare diferită, de la caz la caz. 
Este știut, de pildă, că. în ce pri
vește dezarmarea nucleară, de-a lun
gul anilor s-au purtat negocieri în- 
tr-un cerc restrîns. Ele nu au putut 
progresa însă decît în condițiile mo
bilizării forțelor celor mai largi, a 
opiniei publice europene și interna
ționale. încheierea acordului pri
vind lichidarea rachetelor cu rază 
medie și mai scurtă de acțiune a 
marcat în acest sens un prim pas, 
a cărui valoare, din păcate, tinde să 
fie anulată datorită măsurilor de 
modernizare a celorlalte arme nu
cleare. Cu atît mai mult se impune 
de aceea intensificarea luptei po
poarelor pentru a determirja înche
ierea unor acorduri care să ducă la 
eliminarea totală, pînă în anul 2 000, 
a armelor nucleare, la eliminarea 
armelor chimice — în strînsă legă
tură cu eliminarea celor nucleare, 
la oprirea programului de militari
zare a Co.smosului.

în egală măsură preocupă toate 
statele și popoarele, indiferent de 
mărimea ori potențialul lor, exis
tența unor uriașe arsenale de arme 
convenționale, care, prin forța lor 
distructivă, șe apropie tot mai mult 
de armele nucleare. O situație deo

LA SOFIA A AVUT LOC O ÎN- 
TlLNIRE intre Todor Jivkov, se
cretar general al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Bulgaria, și Harilaos Flora- 
kis, președintele C.C. al P.C. din 
Grecia, aflat intr-o vizită în ca
pitala bulgară. Au fost examinate 
o serie de probleme ale situației 
internaționale actuale, relațiile bul- 
garo-elene și cele dintre țările bal
canice. S-a subliniat, relatează 
agenția B.T.A., că dezarmarea, 
lichidarea armelor nucleare și a 
bazelor militare străine constituie 
calea cea mai favorabilă pentru 
garantarea suveranității, indepen
denței și bunăstării tuturor ță
rilor.

INTÎLNIRE LA NIVEL ÎNALT. 
La Nsele, în Zair, s-au încheiat 
lucrările unei reuniuni a președin
ților din opt țări africane consa
crate instaurării răcii și realizării 
reconcilierii naționale n Angola 
— informează agențiile de presă. 
Au participat șefii de stat in An
gola, Congo, Gabon. Mozambic, 

sebit de primejdioasă s-a creat în 
Europa, care s-a transformat in
tr-un uriaș arsenal. Inițierea nego
cierilor de la Viena pentru reduce
rea forțelor armate și armamentelor 
convenționale din Europa, la care 
participă statele membre ale Trata
tului de la Varșovia și N.A.T.O. și 
care se desfășoară în cadrul proce
sului C.S.C.E., vine să confirme ca
racterul general-european ?1 acestei 
problematici, interesul tuturor po
poarelor de pe continent de a se 
ajunge cît mai curind posibil la re
ducerea radicală a acestor arma
mente.

O preocupare comună o censtituie 
și persistența unor focare de con
flict in diferite regiuni ale globului. 
Experiența arată că orice conflict 
așa-zis „local" afectează, în zilele 
noastre, viața internațională în an
samblul său. Se știe, astfel, ce fac
tor de tensiune, cu ample repercu
siuni mondiale, a reprezentat con
flictul din zona Golfului. Este de 
ajuns de amintit că războiul din 
Golf a afectat grav libera navigație, 
zeci și sute de nave străine fiind 
avariate, incendiate sau scufundate, 
fără a mai vorbi de amenințările 
permanente la adresa păcii genera
le. Sînt bine cunoscute, în același 
timp, efectele negative pe plan in
ternațional ale conflictelor din 
Orientul Mijlociu, Africa, Asia și 
America Centrală. Sînt tot atîtea 
argumente care pledează pentru 
creșterea contribuției țărilor mici și 
mijlocii la găsirea unor soluții care 
să corespundă intereselor tuturor 
popoarelor, ale păcii și securității 
internaționale.

în același timp, multiplele pro
bleme generate de perpetuarea și 
agravarea subdezvoltării sînt pro
bleme ce privesc întreaga comuni
tate a națiunilor, pentru că ele afec
tează ansamblul economiei mondia
le, iar soluționarea lor reclamă 
participarea tuturor statelor lumii. 
Dacă recenta reuniune de la Paris 
a principalelor șapte țări bo
gate din lume, care si-au aro
gat dreptul de a hotărî cum 
trebuie rezolvate diferite probleme 
și cum trebuie să se dezvolte econo
mia mondială, nu a ajuns la nici 
un rezultat concret, aceasta este pe 
deplin explicabil. întilnirea respec
tivă nu a adoptat și nici nu putea 
adopta măsuri care să ducă la re
zolvarea problemelor economiei 
mondiale, pentru că ele pot fi solu
ționate numai prin eforturile co
mune ale tuturor statelor. Este de 
o deosebită actualitate în acest sens 
propunerea formulată de România 
privind convocarea unei conferințe 
internaționale, cu participarea atît a 
țărilor în curs de dezvoltare, cit și 
a țărilor bogate, pornindu-se de la 
interesele tuturor popoarelor.

O altă problemă cu implicații 
globale o constituie deteriorarea 
mediului înconjurător. Experiența 
arată că efectele unor catastrofe 
ecologice nu se opresc la frontierele 
naționale. De aici necesitatea unor 
abordări și soluționări la nivel mon
dial, cu’ participarea tuturor state
lor, la apărarea naturii și ocrotirea 
sistemului ecologic planetar.

în lumina acestor realități. Româ
nia, așa cum se subliniază în Tezele 
pentru Congresul al XIV-lea al 
partidului, se pronunță pentru creș
terea rolului și contribuției țărilor 
mici și mijlocii la soluționarea ma
rilor probleme cu care se confrun
tă lumea contemporană, la întărirea 
păcii, securității și colaborării între 
toate națiunile. Și este convingerea 
țării noastre că numai prin eforturi 
comune pot fi găsite soluții echita
bile, care să asigure pacea, progre
sul general al tuturor națiunilor.

Radu BOGDAN

Sao Tome și Principe, Zair, Zam
bia și Zimbabwe.

IN SPRIJINUL RECONCILIERII 
NAȚIONALE. La San Jose, capita
la Republicii Costa Rica, au în
ceput lucrările primei reuniuni a 
Comisiilor de reconciliere naționa
lă din țările centroamericane, sta
bilite în virtutea acordurilor de 
pace în regiune „Esquipolas II", 
semnate, în august 1987, în Guate
mala. Delegațiile prezente s-au pro
nunțat pentru restructurarea baze
lor sociale spre realizarea unui 
acord politic, ca modalitate pentru 
înfăptuirea reconcilierii naționale 
în aceste state.

ARESTARE. Poliția haitiană a 
arestat pe Max Bourjolly, mem
bru al conducerii Partidului Co
munist Unificat din Haiti, a anun
țat postul național de radio din 
Port-au-Prince,

EVOLUȚIA COMPLEXULUI OR
BITAL „MIR". Cosmonauții so
vietici Aleksandr Viktorenko și 
Aleksandr Serebrov încheie cea 
de-a doua săptămînă de activitate 
la bordul complexului științific 
orbital „Mir". Ei au finalizat 
primul experiment de obținere a 
unui material semiconductor in 
condiții de imponderabilitate, ma
terial destinat microelectronicii, și 
au făcut o serie de măsură

Zilele culturii românești" în U.R.S.S.rr
MOSCOVA 19 (Agerpres). — 

S. Morcovescu transmite : In Uniu
nea Sovietică au continuat ma
nifestările din cadrul „Zilelor 
culturii românești". Cea de-a doua 
zi a fost consacrată artelor plasti
ce și filmului.

La galeriile de stat Tretiakov a 
fost inaugurată o expoziție de artă 
plastică contemporană românească.

Expoziția cuprinde lucrări de pic
tură, sculptură, grafică semnate de 
artiști de seamă ai creației noastre 
plastice, reprezentind diferite ge
nerații și genuri de exprimare.

La deschiderea expoziției au fost 
prezenți reprezentanți ai conducerii 
Ministerului Culturii, ai unor insti
tuții centrale, oameni de cultură și 
artă, ziariști.

NAȚIUNILE UNITE 19 (Ager
pres). — Neagu Udroiu transmite : 
Marți, 19 septembrie, la sediul din 
New York al Organizației Națiuni
lor Unite și-a început lucrările a 44-a 
sesiune a Adunării Generale a fo
rului mondial.

BONN 19 (Agerpres). — Partici- 
panții la Conferința regională de la 
Diisseldorf a Uniunii sindicatelor 
vest-germane s-au pronunțat pentru 
interzicerea cît mai urgentă a or
ganizațiilor neonaziste din R.F.G. 
S-a relevat că înrăutățirea condiții
lor de viață din R.F.G. și, lipsa de 
perspective decurgind de aici, mai

Deschiderea sesiunii Adunării Generale a O.N.U.

r.f.g. Cereri pentru interzicerea activității 
organizațiilor neonaziste

In cadrul unei ample demonstrații pentru pace în orașul Bremen (R.F.G.), 
organizată la chemarea sindicatelor 'vest-germane, participanții au cerut 

interzicerea grupărilor neonaziste «

tori asfipra fluxurilor de particule 
elementare cu energii înalte din 
spațiul cosmic.

RETRAGERE. India a anunțat 
retragerea pină la sfirșitul anului 
a trupelor sale din Sri Lanka, în 
baza acordului la care s-a ajuns 
intre cele două țări după șase săp
tămîni de negocieri — transmite 
agenția I.P.S.

LA NEW DELHI s-a deschis 
prima sesiune plenară a Grupului 
ministerial mixt chino-indian 
asupra relațiilor economice și co
merțului, științei și tehnologiei. 
Delegația chineză este condusă de 
Zheng Tuobin, ministrul comerțu
lui exterior și relațiilor economice, 
iar cea indiană de Dinesh Singh, 
ministrul comerțului.

CONFERINȚA INTERNAȚIONA
LA ÎMPOTRIVA ARMELOR CHI
MICE. La Canberra au început 
lucrările conferinței internaționale 
împotriva armelor chimice, la care 
participă reprezentant! ai guverne
lor si cercurilor economice din 68 
de țări ale lumii, precum si ai 
unor organizații internaționale. 
Conferința a fost deschisă de mi
nistrul australian de externe. Ga
reth Evans, care a subliniat că gu
vernul australian se oronuntă pen
tru lichidarea tuturor tipurilor de 
arme de distrugere în masă.

Paleta manifestărilor a înscris, de 
asemenea, o retrospectivă a filmu
lui românesc, inaugurată la sala 
„Zariade" din centrul Moscovei. 
Retrospectiva prilejuiește proiecția 
unora dintre cele mai 'bune creații 
cinematografice românești.

In program sînt înscrise totodată 
manifestări specifice in cadrul co
laborărilor dintre uniunile și aso
ciațiile de creație, ca seri literare, 
seri muzicale, prezentări de filme 
urmate de dezbateri. mese rotunde.

„Zilele culturii românești" sint 
marcate, de asemenea, prin emi
siuni la posturile de radio și tele
viziune sovietice. Televiziunea cen
trală sovietică a transmis concertul 
inaugural susținut de orchestra 
Filarmonicii „George Enescu" din 
București.

După consumarea activității de 
procedură și adoptarea ordinii de 
zi, reprezentanții celor 159 de state 
membre vor lua parte la dezbate
rile generale, prevăzute să dureze 
trei săptămîni.

ales în ceea ce privește tineretul, 
creează condiții pentru ascensiunea 
și întărirea organizațiilor de extre
mă dreaptă. De aceea, Uniunea sin
dicatelor vest-germane preconizează 
o politică vizînd crearea de locuri 
de muncă, construirea de locuințe 
ieftine și alte măsuri de îmbunătă
țire a condițiilor sociale ale maselor 
de oameni ai muncii.

UN RAPORT al Confederației 
Industriașilor britanici, întocmit 
pe baza unui sondaj la care au 
participat conducătorii a 1500 
companii, arată că reducerea rit
mului dezvoltării economice se va 
solda în următorii ani cu scăde
rea investițiilor de capital. Luata 
cu inflația va fi mai grea și mai 
lungă decit se prevedea pină 
acum. Astfel, raportul arată că, in 
1989, inflația va ajunge la 6,9 la 
sută, fată de 5,9 la sută cît fusese 
planificat.

MANEVRE MILITARE. Unități 
de infanterie ale forțelor armate 
franceze au declanșat în șase de
partamente ale țării cele mai am
ple manevre militare din ultimii 
sase ani. denumite ..Champagne 
’89". Participă 40 000 de militari 
cu 6 000 vehicule, dintre care 1 800 
blindate. Pentru prima dată 
participă la manevrele militare 
franceze și una din brigăzile blin
date vest-germane. „Westerwald". 
din Koblenz.

TENTATIVA DE LOVITURA DE 
STAT DEJUCATA. In Burkina 
Faso a fost jeiucată marți o tenta
tivă de lovitură de stat — infor
mează agențiile T.A.S.S. și T.A.P. 
Organizatorii tentativei, min’strul 
nnărării oonulare si securității. 
Jean Baptiste Lingarii, și m; nistrul 
promovării economice. Henri Zan- 
go. au fost arestați.

PRAGA 19 (Agerpres). — Milos 
Jakes, secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, și Ladislav 
Adamec, președintele Guvernului 
R.S. Cehoslovace, au vizitat pavilio
nul românesc la Tîrgul internațional 
pentru construcții de mașini de la 
Brno.

A fost dată o înaltă apreciere ex
ponatelor românești și s-a exprimat 

ORIENTUL MIJLOCIU
• Consultări și demersuri pentru solutionarea situației din 
Liban ® Luări de poziție în sprijinul convocării unei conferințe 

internaționale de pate
NAȚIUNILE UNITE 19 (Ager

pres). — La sediul din New York al 
Națiunilor Unite, in Consiliul de 
Securitate au avut loc consultări, în 
cadrul cărora secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, i-a 
informat pe membrii consiliului că 
a salutat declarația Comitetului 
tripartit al Ligii Arabe pentru Liban 
și a exprimat sprijinul său față de 
eforturile, acestuia în vederea regle
mentării crizei libaneze.

NAȚIUNILE UNITE 19 (Ager
pres). — Reprezentantul- permanent 
al misiunii de observatori a Ligii 
Arabe la Națiunile Unite, Clovis 
Maksoud, a adresat un apel Consi
liului de Securitate pentru a sprijini 
programul de pace in Liban.

în cadrul unei conferințe de pre
să, Clovis Maksoud a afirmat că 
Liga Arabă a stabilit ca 22 no
iembrie — ziua aniversării indepen
denței Libanului — să constituie data 
aplicării obiectivelor unei reconci
lieri naționale și a desfășurării de 
alegeri generale în această țară.

CAIRO 19 (Agerpres) — în cadrul 
întrevederii avute la Cairo cu omo
logul său egiptean, Esmat Abdel 
Meguid, ministrul afacerilor externe 
al Chinei. Qian Qichen, s-a pronun
țat în favoarea unei reglementări 
juste și cuprinzătoare a conflictului 
din Orientul Mijlociu, brin negocieri 
între toate părțile interesate. China

/ _____________

Datoria externă agravează situația 
țărilor în curs de dezvoltare

Potrivit unui raport al Băncii 
a crescut, apropiindu-se

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Aproximativ 50 miliarde dolari, re- 
prezentind serviciul datoriei externe, 
au fost achitați anul trecut de țările 
în curs de dezvoltare, se arată în- 
tr-un recent raport al Băncii Mon
diale, dat publicității la Washington, 
în preajma sesiunii anuale comune 
cu Fondul Monetar Internațional 
(F.M.I.), transmit agențiile A.D.N. și 
Taniug. Aceste țări — se arată in 
raport — au rambursat, in 1988, un 
total de 142 miliarde dolari statelor 
occidentale industrializate si băncilor 
creditoare, creditele nou primite ri- 
dicindu-se. in aceeași perioadă, la

DIN PRESA INTERNAȚIONALĂ:

„DIE WELT":

„Drogurile - problemă tot mai 
amenințătoare pentru S.U.A.“

Cotidianul vest-german „Die Welt" publică un articol despre prolife
rarea drogurilor in S.U.A., despre neliniștea generată in rindul populației 
de acest adevărat flagel, in care se scrie :

Ce îi irită, îi apasă și Ie pro
duce mai multă teamă celor 242 
de milioane de cetățeni americani ? 
în perioada în care Ronald Reagan 
a lansat lozinca despre „imperiul 
răului" nu exista încă o atmosferă 
de nesiguranță. Pînă acum trei ani, 
scena americană era< dominată de 
teama că atmosfera de încordare 
internațională ar putea să determi
ne un conflict armat.

Apoi, cu doi ani în urmă. într-o 
zi de luni cu ghinion, cursul acțiu
nilor de la Wall Street a scăzut 
brusc și a amintit unei părți a so
cietății americane autonjulțumite 
că bunăstarea este efemeră. Și în 
prezent ? Institutul „Gallup" a des
coperit recent că în această teamă 
aproape stereotipă față de criză, 
teamă ce dăinuie de aproape 50 
de ani, s-a produs 6 schimbare 
spectaculoasă. Majoritatea celor 
chestionați consideră că drogurile 
constituie problema cea mai ame
nințătoare pentru S.U.A. Cu patru 
ani în urmă, numai doi Ia sută din
tre cei chestionați făceau referiri 
la această problemă.

Este pentru prima oară că. într-o 
perioadă de 50 de ani. în fruntea 
listei problemelor americane se si
tuează o temă socială. Referitor la 
sondajul de opinie, George Gallun 
a afirmat că „națiunea americană 
se află în stare de război" împo
triva drogurilor.

dorința de a se dezvolta în conti
nuare relațiile economice româno- 
cehoslovace, pe măsura potențialu
lui economic al celor două țări și în 
conformitate cu înțelegerile la ni
vel înalt dintre România și Ceho
slovacia.

A fost prezent loan Ungur, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale.

sprijină consultările dintre diferitele 
părți vizînd convocarea unei confe
rințe internaționale de pace con
sacrate Orientului Mijlociu, ca și pro
movarea procesului de pace, a spus 
el.

Totodată, ministrul chinez de 
externe a cerut Israelului să pună 
capăt reprimării populației palesti
niene din teritoriile ocupate și să-și 
retragă forțele din aceste teritorii. El 
s-a pronunțat pentru recunoașterea 
reciprocă între Israel și țările arabe 
și pentru coexistentă pașnică între 
popoarele arabe si poporul israelian.

AMMAN 19 (Agerpres) — Ministrul 
suedez al afacerilor externe. Sten 
Andersson, a declarat că țara sa 
sprijină convocarea unei conferințe 
internaționale de pace în Orientul 
Mijlociu, la care să participe toate 
părțile interesate, inclusiv Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei. La 
o conferință de presă organizată la 
Amman, unde întreprinde o vizită^ 
el a subliniat că O.E.P. este repre
zentantul legitim al poporului pa
lestinian.

BEIRUT 19 (Agerpres). — Apara
te de luptă israeliene au survolat 
marți, în cadrul unor zboruri de re
cunoaștere, sectoare din sudul Li
banului. Avioanele au fost semna
late asupra regiunii Saida și a ta
berelor de refugiați palestinieni din 
zonă, informează agenția M.E.N.A.

Mondiale, volumul acesteia 
de 1 500 miliarde dolari

numai 92,3 miliarde, ceea ce repre
zintă un veritabil „exod" de capi
tal. în pofida eforturilor depuse, to
talul datoriei externe a țărilor in 
curs de dezvoltare a continuat să 
crească, ajungind, în prezent. Ia a- 
proape 1 500 miliarde dolari, preci
zează agenția A.D.N.
1 ./

MANAMA 19 (Agerpres). — Dato
ria externă a țărilor arabe a crescut 
de la 68 miliarde la 140 de miliarde 
dolari în perioada 1982—1988, relevă 
un raport al Băncii Internaționale a 
Golfului, citat de agenția China 
Nouă.

în rindul tinerilor, starea de alar
mă este mai mare decît în rindul 
persoanelor mature. 51 de adoles
cenți întrebați au răspuns că în 
școlile lor consumul de droguri 
este foarte răspîndit. Centre ale co
merțului cu droguri și ale războiu
lui împotriva drogurilor — război 
pierdut în mod clar de poliția a- 
mericană — sint Washington, Los 
Angeles, New York și Detroit, unde 
64 la sută din crime se comit din 
cauza drogurilor. De citeva luni 
însă, acest val al narcoticelor a 
pătruns și în regiunile rurale.

81 la sută dintre cei chestionați 
au cerut guvernului american să 
recurgă la legi și pedepse mai se
vere împotriva traficanților de nar
cotice. Peste fO la sută din cetă
țenii care au participat la acest 
sondaj de opinie sînt de părere că 
ar trebui să fie supuși unui test 
Pblig-itoriu de narcotice piloții, me
canicii de locomotive, medicii, pro
fesorii și studenți’. Această propu
nere a fost P’nă în prezent deose
bi* de disputată.1

Sondajul de opinie menționat 
constituie o acțiune binevenită în 
snrijinul Direct!ei Naționale pen
tru Controlul Drogurilor, care a 
afirmat că mesajul sondajului este 
clar : „în S.U.A. sporește nu nu
mai consumul de narcotice, ci și 
teama fată de ele" — scrie în în
cheiere cotidianul „Die Welt".
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