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Consider necesar să începem 
dezbaterea noastră cu realizarea 
planului pe această lună. Șe poate 
spune că, pe ansamblu, s-au ob
ținut rezultate bune. Cu toate 
acestea, analizînd situația pe pri
mele 20 de zile din luna septem
brie, trebuie să arătăm că, în 
anumite domenii — și mă refer cu 
deosebire la export, la investiții, 
dar și la altele — se înregistrează 
o rămînere în urmă, care a făcut 
ca rezultatele să nu fie la nivelul 
planului, al posibilităților mate
riale și umane de care dispune 
economia noastră națională.

In mod deosebit, vreau să mă 
opresc asupra problemei legate de 
realizarea planului și a producției 
pentru export.. Am fost informat 
că toate județele au primit comen
zile pentru produsele destinate 
exportului. Din cele ce s-au spus 
aici, rezultă însă că nu toate lu
crurile sînt foarte clare. Trebuie ca 
guvernul, împreună cu Ministerul 
Comerțului Exterior, cu ministe
rele producătoare, precum și cu 
primii-secretari ai comitetelor ju
dețene de partid șă se întîlnească 
și să clarifice toate problemele — 
și cele care țin de baza materială, 
de capacitățile de producție, și 
altele — astfel încît, în zilele care 
au mai rămas pînă la sfîrșitul 
lunii, să se asigure îndeplinirea in
tegrală a planului de export pe 
septembrie, la nivelul care s-a sta
bilit, și să putem acționa în conti
nuare pentru realizarea în cele mai 
bune condiții a comenzilor de export 
prevăzute în contractele pe luna oc
tombrie șl pe întreg trimestrul IV.

în ce privește investițiile, se 
constată serioase rămîneri în 
urmă, atît la construcțiile indus
triale, cît și la construcțiile de lo
cuințe. Practic, la construcții-mon- 
taj sîntem sub realizările de acum 
un an. Va trebui să analizăm 
serios cauzele acestor rămîneri în 
urmă. Au slăbit disciplina, ordinea 
în construcții. Este deci necesar ca 
Investițiile să fie revăzute și să luăm 
măsuri pentru a asigura realizarea 
și punerea în producție a tuturor 
capacităților prevăzute în plan.

în ce privește planul pe trimes
trul IV, acesta prevede realizarea 
unei producții-marfă industriale 
în valoare de 405 miliarde lei, 
ceea ce reprezintă o creștere im
portantă față de 1988. De altfel, la 
industria alimentară, pe trimes
trul IV, față de prevederile planu
lui, producția va crește cu cîteva 
miliarde. Creșteri importante se 
prevăd și la celelalte ministere, 
în general însă, prevederile pla
nului trebuie considerate ca mini
me. Este necesar să se acționeze 
cu toată fermitatea pentru reali
zarea planului la toți indicatorii, 
acordînd o atenție deosebită cali
tății și nivelului tehnic, exportului 
și creșterii eficienței economice.

Toate problemele s-au clarificat, 
Inclusiv problemele bazei mate
riale. Avem deci tot ce este ne
cesar pentru a asigura realizarea 
în bune condiții a planului pe tri
mestrul IV și pe întregul an.

în ce privește Programul privind 
autoconducerea și autoaproviziona- 
rea, el reflectă preocuparea perma
nentă a partidului și statului nos
tru pentru asigurarea unei bune 
aprovizionări a populației și ridi
carea continuă a nivelului de trai 
al întregului popor, țelul suprem 
al partidului, esența societății so
cialiste multilateral dezvoltate. 
Prevederile programului se în
scriu în ansamblul măsurilor de 
perfecționare a organizării și con
ducerii activităților din industrie 
și agricultură, de gospodărire ra
țională a resurselor și repartizare 
judicioasă a fondului de mărfuri 
pe teritoriu.

Cantitățile prevăzute în Progra
mul de autoconciucere și auto- 
aprovizionare pe trimestrul IV a- 
sigură creșteri importante, față de 
aceeași perioadă a anului trecut, 
atît la produsele alimentare, cît și 
la mărfurile nealimentare.

Vreau să atrag atenția în ce pri
vește carnea. Animalele, bovinele, 
porcii, oile și păsările care ur
mează să fie tăiate asigură, la 
greutatea stabilită, producția de 
carne prevăzută în programul de 
autoaprovizionare. Așa cum preve
de legea, depășirea greutății în
seamnă carne în plus, din care 50 
la sută rămîne în județ. Nerea- 
lizarea greutății la tăiere înseam
nă, desigur, mai puțină carne. Dar 
animalele pe care le avem asigură 
cantitățile stabilite în programul de 
autoaprovizionare. Deci avem asi
gurate condiții pentru o aprovizio
nare corespunzătoare, reprezentînd 
peste 80 de kg de carne și pro
duse de carne pe locuitor, pe an.

Depinde de fiecare județ cum se 
gospodărește ca să-și asigure în mod 
corespunzător cantitățile prevăzute! 
în fiecare județ trebuie să se ia 
măsuri și să se asigure îngrășarea 
și realizarea greutății la tăiere a 
animalelor.

Aceasta este situația în toate 
ramurile industriei alimentare. 
Practic, se înregistrează o creș
tere în toate sectoarele. Prevede
rile la toate produsele pe trimes
trul IV duc aproape la o dublare, 

iar la unele chiar mai mult decît 
dublarea consumului — și se ba
zează pe ceea ce avem. Această 
creștere importantă a produselor 
agroalimentare este rezultatul rea
lizării unor producții bune la toate 
produsele agricole. Deci trebuie 
ca, neapărat, să luăm toate mă
surile pentru a asigura în între
gime realizarea prevederilor pla
nului, preluarea și depozitarea in 
mod corespunzător a tuturor pro
duselor pentru întregul an viitor. în 
același timp, trebuie ca, pînă la 10 
octombrie, să elaborăm programul 
de autoaprovizionare pe anul 1990.

Tot în legătură cu problemele 
legate de realizarea programelor 
de autoaprovizionare, aș dori să 
atrag atenția asupra necesității de 
a se asigura în toate județele, dar 
mai cu seamă în Capitală, organi
zarea desfacerii și buna gospodă
rire a produselor. în acest an, în 
Capitală, am dat lunar cîte 21 mii 
tone de carne și produse din car
ne, care, practic, ar trebui să nu 
ridice nici o problemă.

De aceea, atrag încă o dată aten
ția tuturor tovarășilor, dar îndeo
sebi Capitalei — că, avînd în ve
dere produsele pe care le dăm și 
care sînt asigurate, trebuie să a- 
vem o aprovizionare excelentă ; 
nu bună — foarte bună, din toate 
punctele de vedere.

Doresc — a spus în continuare 
secretarul general al partidului — 
să mă refer pe scurt și la unele 
probleme din agricultură.

Se desfășoară foarte încet strîn- 
sul recoltei de toamnă. La porumb 
s-a realizat foarte puțin, deși — 
inclusiv în cele trei județe recent 
vizitate, care se află în nordul 
țării — am constatat că porum
bul este bun de strîns. Este nece
sară o mobilizare generală pentru 
ca, pînă la 1 octombrie, să strîn- 
gem porumbul în întregime.

Trebuie, de asemenea, să recol
tăm — conform graficelor stabilite
— sfecla de zahăr și să asigurăm 
buna funcționare a fabricilor. în 
județele care au fabrici de zahăr — 
și care dispun și de întreprinderi 
de construcții de mașini — trebuie 
formate colective de întreținere și 
reparații și stabilite măsuri pentru 
a asigura un randament de cel 
puțin 14 la sută la extracția de 
zahăr.

în ce privește cartofii, unde a- 
vem de asemenea recolte foarte 
bune, va trebui să luăm toate mă
surile ca, cei mai tîrziu pînă la 
1 octombrie, să încheiem recolta
rea și depozitarea lor.

Referindu-se la sarcinile ce re
vin agricultorilor în vederea strîn- 
gerii în bune condiții a legume
lor, fructelor, strugurilor, precum 
și a altor culturi de toamnă — cum 
sînt orezul, bumbacul, ricinul, ma
cul, cicoarea, năutul —, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a precizat că 
producțiile aflate în cîmp sînt mult 
mai mari decît evaluările și ele 
trebuie să se reflecte în raportă
rile unităților agricole.

în ce privește situația din zo
otehnie, a spus în continuare to
varășul Nicolae Ceaușescu, trebuie 
acordată o atenție deosebită strîn- 
gerii și depozitării furajelor. In ju
dețele recent vizitate, ca și în al
tele, am constatat că mai există 
încă multe paie si alte resturi vege
tale pe cîmp. Totul trebuie strîns 
și depozitat, corespunzător, pentru 
a asigura o bună bază furajeră ! 
Mai multă atenție trebuie acordată 
îndeplinirii programelor de creș
tere a efectivelor. Aceasta este, o 
sarcină deosebit de importantă și 
ea trebuie să fie bine înțeleasă de 
toată lumea !

Ministerul Agriculturii, comite
tele județene, organele de partid și 
de stat să ia toate măsurile, mo- 
bilizînd toate forțele materiale și 
umane, nentru grăbirea ritmului 
însămînțărilor, astfel încît. în zo
nele de deal, semănatul orzului și 
griului să se termine nînă la 1 oc
tombrie. igr în celelalte județe nî
nă în ziua de 10 a lunii viitoare, 
în condiții de foarte bună calitate
— punîndu-se accent deosebit pe 
densitatea plantelor. Anul vi
itor — a arătat tovarășul 
Nicolae Ceausescu — nu trebuie să 
mai avem orz și grîu sub 800 de 
spice pe metru pătrat. Numai așa 
vom obține recolte de peste 9 tone 
la hectar 1

în ce privește programul de 
asigurare a producției de ener
gie, de folosire rațională a ener
giei electrice, termice șl a gaze
lor naturale, precum și regimul de 
lucru al unităților economice și 
sociale pe perioada de iarnă 
1939—1990. el prevede, atît la ener
gia electrică, cît și la energia ter
mică, unele îmbunătățiri, o crește
re la fondul pieței, la populație. 
S-au adus, de asemenea, unele îm
bunătățiri în distribuirea energiei 
termice, în sensul unei majorări a 
orelor, care, în principiu, rămîn 
cele de acum un an, cu unele mici 
modificări, ținînd seama că acum 
un an le-am îmbunătățit serios.

în legătură cu vizitele pe care 
le-am făcut în județele Iași, Su
ceava și Botoșani, ați ascultat cu 
toții la radio și la televiziune, ați 
citit în presă despre desfășurarea 
lor. Vreau, totuși, să atrag 
atenția asupra cîtorva lucruri.

Desigur, pe ansamblu, vizitele 
au fost foarte bune. Și organiza
țiile ae partid, și oamenii muncii 
desfășoară o activitate bună pen
tru realizarea prevederilor de 
plan în toate domeniile. Doresc 
însă să subliniez — referindu-mă 
la cîteva domenii de activitate — 
că nu în toate cele trei județe am 
constatat aplicarea, in mod co
respunzător, a prevederilor pro
gramelor și a legilor țării.

In primul rînd, în industrie — 
și încep cu construcția de mașini. 
Și la Iași, și la Suceava am consta
tat că nu- se folosesc în întregime 
capacitățile. La Iași, Combinatul 
de Utilaj Greu nu lucrează cu în
treaga capacitate, inclusiv la pro
ducția de oțel. Practic, nu există o 
preocupare din partea Ministerului 
Construcțiilor dfe Mașini, din par
tea comitetului județean pentru a 
se asigura utilizarea în bune con
diții a capacităților de producție, 
deși am investit mult, realizînd o 
întreprindere cu o dotare bună și 
modernă. Același lucru se- poate 
spune și despre cele două între
prinderi din Suceava — una mai 
veche, de mașini-unelte, care nici 
ea nu lucrează la capacitate, iar 
cealaltă de rulmenți, care a intrat 
în producție cu întîrziere și care, 
de fapt, lucrează numai cu o trei
me din capacitate. Și la Botoșani 
am întîlnit situații asemănătoare.

Se fac încă multe cheltuieli în 
afara prevederilor planului. Mi
nisterele, organele financiare, băn
cile care finanțează încalcă, de 
fapt, legile finanțînd activități ne
economice.

Atrag atenția tuturor celor pre- 
zenți la ședință, cadrelor din eco
nomie și primilor-secretari că tre
buie să luăm măsuri și să punem 
ordine în soluționarea tuturor a- 
cestor probleme, în desfășurarea 
întregii activități ! Așa cum am 
spus, vizitele pe care le-am făcut 
în aceste trei județe mi-au atras 
atenția că ceea ce am hotărît în 
Comitetul Politic Executiv, în Co
mitetul Central, ce este prevăzut 
în legi nu se aplică peste tot în 
mod corespunzător. De aceea, este 
necesar să punem ordine, să intro
ducem un spirit de răspundere și 
disciplină în activitatea din toate 
sectoarele ; să se utilizeze în în
tregime capacitățile, să se reali
zeze la timp producția prevăzută, 
să se respecte prevederile legilor 
în toate domeniile ! Să se reducă 
cheltuielile, pentru că toate aceste 
cheltuieli se fac pe seama costuri
lor de producție. Să se elimine 
costurile mari, risipa și pierderile 
pe care le avem în producție ! 
Ministerul de Finanțe, băncile tre
buie să intre foarte serios — re
pet — în atribuțiile lor ! La fel, 
Comitetul de Stat al Planificării și 
Ministerul Aprovizionării ! Lucru
rile nu mai trebuie lăsate la voia 
întîmplării !

în continuare, doresc să mă re
fer la unele probleme privind 
Congresul al XIV-lea al partidului.

Desigur, alegerile de partid se 
desfășoară, în general, într-o at
mosferă bună și sînt rezultate 
bune. Am însă impresia că, la u- 
nele județe, se caută să se treacă 
mai repede peste etapa alegerilor 
de la organizațiile de bază. După 
unele informații, graba a dus și la 
unele ședințe nepregătite temeinic. 
Intr-un asemenea ritm nu se poa
te face instruirea, nu se participă 
— și nici nu se poate participa — 
din partea organelor superioare, la 
toate aceste adunări. Mai cu sea
mă, în întreprinderile importante 
trebuie să participe — nu numai 
la comitete, dar și la organizațiile 
de bază — atît secretarii, cît și 
primii-secretari județeni.

Atrag atenția să se reanalizeze 
modul Cum s-au organizat adună
rile, cum s-au dezbătut proble
mele. Adunările generale trebuie 
să constituie — mai cu seamă în 
actualele împrejurări — și o 
înaltă școală de educație revolu
ționară, patriotică, comunistă.

Fără nici o îndoială, trebuie ca, 
în cadrul adunărilor de partid, 
să dezbatem problemele planului, 
problemele realizării programelor 
economico-sociale, dar și pro
blemele comportării comuniștilor, 
rolul comuniștilor în viața în
treprinderii și în viața socială, în 
general. Trebuie să analizăm ro
lul comuniștilor în activitatea po- 
litico-educativă, de ridicare a 
conștiinței revoluționare. Mai cu 
seamă, adunările de partid tre
buie să prilejuiască o atitu
dine fermă față de diferite ma
nifestări, inclusiv cele legate 
de încălcarea principiilor eticii, 
echității sociale, trebuie să deter
mine o atitudine combativă în 
problemele respectării și aplicării 
principiilor specifice societății 
noastre, să se adopte o poziție 
fermă împotriva diferitelor stări 
de lucruri negative — de sustra
geri, delapidări și altele.

Adunările organizațiilor de bază 
trebuie să constituie un prilej de 
analiză temeinică a întregii 
activități. Să se acorde o atenție 
mult mai mare problemelor po
litico-educative, de creștere a 
combativității, a spiritului revolu
ționar! Iar aceasta nu pe probleme 
generale, ci concrete, analizîndu-se 

inclusiv stările negative din secto
rul unde își desfășoară activitatea 
fiecare organizație de partid !

Adunările de alegeri trebuie să 
reprezinte, repet, o înaltă școală 
de educație politică, inclusiv o 
înaltă școală a democrației mun- 
citorești-revoluționare, de întă
rire a legăturilor partidului cu 
masele de oameni ai muncii !

De aceea — a arătat în continua
re secretarul general al partidului 
— consider că nu trebuie să ne 
grăbim cu desfășurarea lor. Trebuie 
să se analizeze fiecare situație și 
să le pregătim temeinic, asigurînd 
o bună participare din partea or
ganelor superioare la toate adună
rile organizațiilor de bază.

în mod corespunzător, desfășu
rarea alegerilor de partid trebuie 
să-și găsească reflectarea în presa 
județeană de partid, să se arate 
cum se desfășoară și problemele 
care se dezbat, legat de documen
tele Congresului, pornind de la 
proiectul Programului-Directivă și 
de la Teze. Mai cu seamă trebuie 
să se urmărească modul în care 
se dezbat ideile cuprinse in Te
zele pentru Congresul al XIV-lea, 
pentru că sînt strîns legate de po
zițiile ferme care trebuie adoptate 
în problemele ideologice, de mo
dul de a gîndi și de a acționa al 
fiecărui membru de partid, al fie
cărui cetățean.

Doresc să subliniez — a mențio
nat secretarul general ai partidu
lui — că aceste probleme, deose
bit de importante, încă nu se re
flectă corespunzător in presa cen
trală și nici la radio și televiziune, 
în presa de partid, la radio și 
televiziune trebuie să se reflecte 
zilnic dezbaterile care au loc în 
organizațiile de partid. Nici în 
„Scînteia“, nici la radiotelevizi- 
une și, după cîte știu, nici în pre
sa județeană nu este redată în 
măsura necesară desfășurarea ale
gerilor în organizațiile de partid.

în mod corespunzător, trebuie să 
tragem concluzii pentru toate cele
lalte probleme legate de Congres.

Să întocmim și să definitivăm 
programele de dezvoltare econo- 
mico-socială a orașelor, a comu
nelor. în această privință, trebuie 
avut în vedere că programele se 
întocmesc pe comună, se discută 
în comună — cu comitetul de 
partid, cu consiliul popular, cu 
toate conducerile organizațiilor 
economice — cooperativă, I.A.S., 
școală, întreprinderi industriale, 
comerciale. Toate aceste organis
me trebuie să participe la întoc
mirea programului de dezvoltare 
economico-socială, la punerea lui 
în dezbaterea cetățenilor. în ace
lași fel trebuie procedat și la orașe 
și, cu atît mai mult, la județe.

Deci planurile comunei, ale ora
șului se întocmesc și se dezbat cu 
toți locuitorii localității respecti
ve ! Aceasta nu se poate face în 
cîteva zile. Trebuie să facem lu
cruri serioase și vom lucra la a- 
ceste planuri și după Congres, dar, 
cel puțin în prima formă, să le în
tocmim cu răspundere — pînă la 
sfîrșitul lunii octombrie — pornind 
de la realitățile și cerințele de 
dezvoltare economico-socială ale 
fiecărei localități.

Deci planul de dezvoltare pe 
comună trebuie să cuprindă toate 
problemele, să fie oglinda întregii 
activități, a propunerilor locuito
rilor acestora. în fond, propunerile 
comunelor și județelor nu trebuie 
să fie mai mici, ci mai mari decît 
prevederile stabilite. Deci trebuie 
să ne mobilizăm și să acționăm 
foarte serios în această privință. 
Nu avem nevoie de planuri for
male ! în primele comune să par
ticipe la întocmirea șî dezbaterea 
acestor planuri și cadrele noastre 
de conducere. Să participe și de la 
Comitetul Central, secretarii Co
mitetului Central al partidului.

Am ținut să subliniez, în rpod 
deosebit, aceste cerințe privind 
problemele legate de pregătirea 
Congresului partidului. Numai ast
fel ne vom putea prezenta la Con
gres cu rezultate generale bune. 
Repet, pe lîngă problemele econo
mice, în centrul preocupărilor tre
buie să fie pusă ridicarea nivelului 
de combativitate revoluționară, a 
spiritului revoluționar, să luăm o 
atitudine fermă față de manifestă
rile negative de orice fel. Să nu 
ne fie jenă să luăm poziție ; să 
criticăm aceste manifestări ! Să 
stabilim în continuare măsuri pen
tru lichidarea lor.

Trebuie să ridicăm spiritul re
voluționar al partidului, așa cum, 
de altfel, am spus și la plenară și 
cum se prevede în Teze și în Pro- 
gramul-Directivă. Să acționăm cu 
toată hotărîrea în acest spirit!

Alegerile, pregătirea Congresului 
trebuie să ducă ta o schimbare 
radicală a stilului de muncă. Să 
mutăm centrul activității partidu
lui în rîndul maselor populare — 
și aceasta înseamnă în fabrică, în 
comună, în cooperativă. în învăță- 
mînt, în cercetare, în mijlocul 
muncitorilor, al țăranilor, al tu
turor acelora care asigură înfăp
tuirea politicii partidului.

Pregătirea Congresului să însem
ne o schimbare radicală a stilului, 
a metodelor de muncă în partid 

și în toate organele noastre de stat 
și ale democrației muncitorești- 
revoluționare, o întărire a legătu
rilor partidului cu masele, cu oa
menii muncii, cu întregul popor, 
să ducă la creșterea rolului condu
cător al partidului, ca factor politic, 
în toate sectoarele de activitate.

Referindu-se, în continuare, la 
unele probleme internaționale, to
varășul Nicolae Ceaușescu a pre
zentat unele demersuri și acțiuni 
întreprinse în ultimul timp de 
partidul nostru, de România în 
sprijinul apărării și întăririi so
cialismului, al intereselor țărilor 
socialiste, ale mișcării comuniste 
și muncitorești în general.

Partidul și poporul nostru 
— a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — acționează 
ferm pentru înfăptuirea politicii 
de dezarmare, de înțelegere și 
securitate în Europa și în lume, 
promovează consecvent o politică 
de largă colaborare cu țările socia
liste, cu țările în curs de dezvol
tare, cu țările capitaliste dezvol
tate, cu toate țările lumii, fără de
osebire de orânduire socială, pu
ni nd ferm la baza acestor relații 
principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectului independen
ței și suveranității naționale, ne
amestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc. Dorim să se 
pună capăt oricărui amestec în 
treburile interne ale altor popoare, 
să se respecte dreptul acestora la 
dezvoltare liberă, independentă. 
Este necesar să se înțeleagă bine 
de către acele cercuri care consi
deră că pot să ducă o politică de 
învrăjbire în Europa că aceasta 
este în contradicție cu documen
tele semnate la Helsinki, cu însăși 
Carta O.N.U. și nu servește co
operării și securității în Europa și 
în lume. Dezvoltarea colaborării, 
realizarea unei Europe unite pre
supun respectarea independenței 
fiecărui popor, neamestecul în tre
burile interne ale altor țări! Por
nind de la aceste realități, va tre
bui să ne gîndim cum să acționăm 
în viitor pentru a determina o po
ziție mai fermă față de manifes
tările țărilor imperialiste, de pla
nurile și programele acestora de 
amestec în treburile țărilor socia
liste, de destabilizare, de finanțare 
a politicii de renunțare la con
struirea socialismului.

în ce privește relațiile României 
cu țările socialiste, poziția noastră 
a fost și este de a realiza o cola
borare cît mai largă, pentru solu
ționarea în comun a problemelor 
dezvoltării economico-sociale și 
construirea socialismului în țările 
noastre.

Aș propune Comitetului Politic 
Executiv să apreciem că activita
tea internațională a partidului și 
statului nostru corespunde actualei 
situații internaționale și, în acest 
spirit, să acționăm și în continua
re, participînd activ la soluționarea 
problemelor complexe ale vieții 
mondiale.

Țara noastră va acționa cu toată 
fermitatea pentru ca actuala se
siune a Adunării Generale a Orga
nizației Națiunilor Unite să aducă 
o contribuție importantă la poli
tica de dezarmare și destindere, la 
soluționarea constructivă a proble
melor litigioase dintre state, la 
lichidarea subdezvoltării și întă
rirea conlucrării tuturor țărilor și 
popoarelor care doresc pacea și 
colaborarea.

în celelalte probleme internațio
nale, pozițiile noastre sînt cunoscute 
și nu vreau să mă mai refer la ele.

în ce privește vizita în România 
a președintelui Republicii Afga
nistan, Najibullah, a fost, de fapt, 
o vizită de lucru. Am discutat pro
blemele dezvoltării relațiilor bila
terale și am făcut un util schimb 
de păreri privind necesitatea întă
ririi colaborării dintre țările noas
tre în domeniile economic, politic 
și pe alte planuri. Am discutat, 
totodată, problemele din Afganis
tan. Președintele Najibullah ne-a 
cerut să-l ajutăm în soluționarea 
problemelor pe calea unei recon
cilieri naționale. Am făcut, deja, o 
serie de demersuri ca să ajutăm la 
realizarea unei soluții politice în 
Afganistan, pe calea reconcilierii 
naționale, dar cu păstrarea unui 
stat democratic, independent și 
nealiniat, în care, desigur, Parti
dul Democratic al Poporului și gu
vernul actual să aibă un rol im
portant si în viitor. în acest sens 
dorim să ajutăm la soluționarea 
problemelor din Afganistan.

în încheiere, doresc să subliniez, 
încă o dată, necesitatea ca toate co
mitetele județene, organele și or
ganizațiile de partid și de stat să 
acționeze cu toată fermitatea pen
tru ridicarea la un nivel superior 
a întregii activități din industrie, 
agricultură, investiții, din toate do
meniile de activitate, pentru solu
ționarea operativă a tuturor pro
blemelor pe care le ridică îndepli
nirea în bune condiții a planului, 
întîmpinînd astfel Congresul al 
XIV-lea al partidului cu realizări 
cît mai mari în dezvoltarea eco
nomică și socială a țării, în înfăp
tuirea Programului partidului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

în pregătirea Congresului 

al XIV-lea al partidului

ADUNĂRILE DE DĂRI
DE SEAMĂ Șl ALEGERI 

—prilej de analiză temeinică 
a întregii activități, înaltă 

școală de educație politică, 
revoluționară

Pe tot cuprinsul țării, în unități 
industriale și agricole, pe șantiere, 
în institute de cercetări și proiec
tări, în școli și instituții de cultură 
se desfășoară in continuare adună
rile generale de dări de seamă și 
alegeri ale organizațiilor de bază, 
în care comuniștii, pornind de la 
evaluarea critică și autocritică a 
rezultatelor obți
nute de la alege
rile anterioare, 
stabilesc împre
ună. în perspec
tiva mărețelor o- 
biective prefigu
rate în proiectul 
Programului - Di
rectivă și Tezele 
pentru Congresul 
al XIV-lea al 
partidului, căi si 
măsuri pentru a 
pune mai bine în 
valoare poten
țialul de care dis
pun colectivele 
lor de muncă pen
tru a da noi stră
luciri chipului lu
minos al patriei noastre socialiste.

Dezbaterile eare au loc în prezent 
In întregul partid atestă cu preg
nanță spiritul profundului demo
cratism care caracterizează princi
piile partidului comuniștilor ro
mâni, temeinic încetățenite în viața 
partidului, a întregii societăți, în 
perioada inaugurată de cel de-al 
IX-lea Congres, perioadă în care, 
sub conducerea clarvăzătoare a to
varășului Nicolae Ceaușescu, po
porul român a obținut realizări 
fără egal în îndelungata sa exis
tență. O deosebită importanță 
pentru întărirea și perfecționarea 
activității fiecărei organizații, de 
partid o au cerințele subliniate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la

CONGRESUL 
alXIV-lea 

AL P.C.R.

Chipul înfloritor 
al patriei, prin munca 

eroică a fiilor ei
ANCHETĂ SOCIAL-POLITICĂ

România, în anii socialismului 
s-a transformat din temelii, insu- 
ttndu-fi puterea industrială, innoin- 
du-si in întregime chipul, orașele 
Si satele sale. îndeosebi în pe
rioada inaugurată de cel de-al 
IX-lea Congres al partidului, prin 
mindrele lor construcții social- 
edilitare. devenind de nerecu
noscut. Pe drept cuvînt se afirmă 
— văzind progresele realizate în 
societatea românească în toate do
meniile de activitate in Epoca 
Nicolae Ceausescu — că în acest 
răstimp România a obținut cele 
mai cutezătoare cuceriri din în
treaga sa existență istorică. La 
temelia acestor victorii — înțe
leaptă politică a partidului de în
florire multilaterală a tuturor zo
nelor, prin dezvoltarea și ampla
sarea judicioasă a forțelor de pro
ducție in asa fel incit, să fie puse 
plenar în valoare toate energiile 
materiale si spirituale ale țării. 
Dinamicul proces de industriali
zare socialistă a României, de pu
nere in operă a unui impresio
nant efort de investiții, de muncă 
și creație a intregului popor re
prezintă una dintre cele mai re
marcabile înfăptuiri ale Epocii 
Nicolae Ceausescu. Semnificativă 

recenta ședință a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. po
trivit cărora este necesar să se 
acorde o atenție sporită pregă
tirii și desfășurării în continuare a 
adunărilor generale de dări de sea
mă și alegeri ale organizațiilor de 
bază, astfel încît acestea să consti
tuie un prilej de analiză, temeinică 

a întregii activi
tăți desfășurate 
la locul de mun
că respectiv și, 
totodată, să de
termine o atitu
dine combativă, 
fermă față de 
orice lipsuri și 
manifestări nega
tive, să devină o 
înaltă școală de 
educație politică, 
de afirmare a 
spiritului revolu
ționar, de întări
re a legăturilor 
partidului cu 
masele largi de 
oameni ai muncii, 

în climatul de 
mobilizare a e- 

nergillor creatoare ale tuturor oa
menilor muncii de a intîmpina 
Congresul partidului cu noi și im
portante înfăptuiri în toate dome
niile, comuniștii dezbat pe larg do
cumentele care vor fi supuse 
aprobării marelui forum al parti
dului și dau, prin hotărîrile pro
prii adoptate, expresie voinței 
unanime ca, Ia cel dr-al XIV-lea 
Congres al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU să fie re
ales in funcția supremă de secretar 
general al partidului — chezășia 
sigură a edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate șt 
înaintării ferme a patriei noastre 
pe drumul comunismului.

PAGINA A III-A

in cel mai înalt grad ni se dez
văluie realitatea următoare : din 
cele 10 200 de capacități de 
producție importante industriale, 
agrozootehnice si din alte sectoare 
de activitate, date in funcțiune în 
perioada 1945—1988, numai in ulti
mii 24 de ani au fost racordate la 
circuitul economic aproape 8 600 de 
capacități, ceea ce inseamnă că, 
în medie. IN FIECARE ZI A 
ÎNCEPUT SA PRODUCĂ O NOUA 
CAPACITATE. In aceste ultime 
două decenii si ceva de mărețe 
ctitorii au fost construite 2 000 de 
întreprinderi, o mare parte dintre 
ele amplasate in cele peste 180 
de noi și moderne platforme in
dustriale. De aceea. toți partici
panta la ancheta noastră, re- 
marcind faptul că in documentele 
celui de-al XIV-lea Congres al 
partidului se prevede continuarea 
procesului de dezvoltare eco
nomico-socială a tuturor județe
lor. orașelor si comunelor, de or
ganizare teritorială și sistemati
zare a localităților. socotesc că 
toate marile ctitorii și împliniri 
de pînă acum ale EPOCII 
NICOLAE CEAUȘESCU se consti
tuie ca trainică temelie la viito
rul luminos al patriei.

Pagina a ll-a
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CHiPUL ÎNFLORITOR RL PATRIEI, PRIN MUNCA Mă ASM El
Va fi promovată in mod consecvent politica de 

întărire continuă a propri etății socialiste - a întregu
lui popor și cooperatiste - care constituie o necesi
tate obiectivă a construirii și dezvoltării noii orînduiri, 
a progresului continuu al forțelor de producție, a creș
terii nivelului de trai, a asigurării independenței și su
veranității naționale, a mersului ascendent al patriei 
noastre pe calea civilizației și prosperității.

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

„Clădim viitorul bazindu-ne pe propriile forțe"
Gheorghc Voicu, maistru, secretar 

al comitetului <ie partid al Com
binatului Chimic Slobozia. „Au 
trecut exact două decenii de 
la vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu efectuată aici, pe 
platforma chimică a Sloboziei. Totul 
era la început, se lucra la primele 
fundații, se făceau noi proiecte... 
Secretarul general al partidului a 
bătut cu pasul intreg acest platou, 
plin acum de uriașe retorte metali
ce ; atunci insă totul era incă un 
vis. conducătorul nostru iubit se con
sulta cu constructorii, ii stimula, a- 
cordîndu-le întreaga încredere că pe 
acest meleag lipsit de tradiție indus
trială ei sint pionierii capabili să-i 
dea aripi puternice industriale, 
schimbmd din temelii chipul și via
ta modestului tîrg de Bărăgan. Ialo- 
mitenii își amintesc cu adincă emo
ție că tot atunci la intrarea în 
oraș i-a fost prezentat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu amplasamentul 
viitoarei filaturi de bumbac si noua 
fabrică de ulei, aflată in probe teh
nologice. De fapt, secretarul general 
al partidului inaugura, in felul aces
ta. prin prezenta sa sl prin îndru
mările pe care le-a dat la fata locu
lui, cea de-a doua platformă indus
trială a Sloboziei. Orașul, el însuși, 
se ridica, intre aceste două noi plat
forme industriale și, datorită lor, ca 
nouă cetate urbană a țării. Atunci se 
ridicaseră deja 400 de apartamente, 
primele deci : acum, de curind, s-a 
dat în folosință apartamentul cu nu
mărul 16 000 ! Practic. Slobozia este 
un oraș cu totul nou. Și el arată așa 
— iar asemenea lui și celelalte orașe 
ale județului, Urziceni, Țăndărei. Fe
tești — tocmai datorită opțiunilor in
dustriale moderne. De fapt. întreaga 
țară, datorită politicii de industria
lizare socialistă, a întinerit, a căpă
tat noi puteri, are in fată orizonturi 
tot mai vaste de civilizație și pro
gres. In ceea ce ne privește pe noi, 
ponderea județului in producția na
țională este de aproape 20 la sută 
Ia ulei comestibil, 9 la sută în în
grășăminte chimica. 8 la sută la za
hăr și așa mai departe, crearea de 
noi unități economice in acest răs
timp determinind ca peste 90 la sută 
din producția industrială a Ialomiței 
să se realizeze in întreprinderi mari.

Asumarea răspunderii de a conserva pămintul,
de a-i ridica potențialul productiv

Memorabilul eveniment politic din 
iulie 1965, Congresul al IX-lea al 
partidului, a fost mereu evocat în 
investigația noastră ca moment de 
început al celei mai rodnice, glorioa
se si eroice perioade din multimile
nara istorie a patriei. Toți partici- 
panții la ancheta noastră, prin fap
tele concrete prezentate au demon
strat cum. în această perioadă, s-au 
descătușat energii creatoare aprecia
bile. cum s-a deschis larg cîmp de 
acțiune spiritului revoluționar al mi
lioanelor și milioanelor de oameni ai 
muncii, subliniind faptul că istoricul 
Congres și activitatea neobosită a 
înflăcăratului patriot ales atunci, 
prin voința unanimă a întregului 
partid, a intregului popor. în fruntea 
partidului, au determinat o deosebită 
efervescență creatoare in toate do
meniile de activitate dezvoltarea e- 
conomico-socială fără precedent a 
României și profunde mutații de ca
litate in viața tuturor celor ce mun
cesc. Enumerînd înfăptuirile, direc
țiile noi de dezvoltare, convorbitorii 
noștri au subliniat și faptul că in 
acest răstimp s-a creat cadrul pro
pice și pentru înfăptuirea noii re
voluții agrare, concept elaborat, de 
asemenea, cu cutezanță si spirit ști
ințific de conducătorul partidului și 
statului nostru.

In aceste condiții, necesitatea va
lorificării superioare a fondului fun
ciar s-a impus ca o cerință esenția
lă — documentele celui de-al XIV- 
lea Congres pun un accent deosebit 
pe acest fapt, în continuare — iar 
redarea în circuitul productiv a te
renurilor degradate, incă existente pe 
mari suprafețe, combaterea eroziunii 
solului se mențin ca sarcină deose
bit de importantă pentru prezent și 
viitor. Despre acest efort de valorifi
care a pămintului ne-a vorbit mai în 
amănunt la Stațiunea Centrală de 
Cercetări pentru Combaterea Eroziu
nii Solului Pcrieni. județul Vaslui,

Mw orizonturi de dezvoltare intensivă a țării
Ctitorie a Epocii Nicolae Ceaușescu, 

Combinatul de Prelucrare a Lemnu
lui din Piatra Neamț a cunoscut, 
din anul 1977 — anul înființării —, 
o impetuoasă dezvoltare, care îl si
tuează în rindul marilor și moder
nelor unități producătoare de mo
bilier din țară. Celor două secții de 
mobilă și PAL li s-au adăugat, in 
acești ani. altele noi, atit pe plat
forma municipiului reședință de 
județ, cit și in orașele Tîrgu Neamț 
și Roman, intreprinderea dispunînd 
in prezent de 8 capacități de pro
ducție pentru mobilă, precum și al
tele pentru fabricarea PAL-ului 
hidrofugat și cașerat, a panelului și 
furnirelor.

Simion Martin, tehnician, secretar 
■I comitetului de partid. C.P.L. — 
Piatra Neamț. „Pe această bază ma
terială, ca urmare a volumului mare 

cu tehnologii moderne. Iată, chiar 
și combinatul nostru in această pe
rioadă și-a dublat capacitatea de la 
prima sa etapă, din 1973, cind dădea 
primele șarje chimice atît de nece
sare creșterii potențialului productiv 
al pămintului. Dezbătînd in prezent 
documentele celui de-al XlV-lea 
Congres al partidului, analizînd pre
vederile de dezvoltare in viitor, ana
lizăm și pregătim cu minuțiozitate 
realizarea celei de-a III-a etape a 
construcției acestei ctitorii a Epocii 
Nicolae Ceaușescu, fapt care va duce, 
începind cu anul viitor, la triplarea 
capacității productive a unității noas
tre. Dezbătînd documentele Congresu
lui, deci hotărind cum va arăta viito
rul nostru, pornim de la trainica te
melie alcătuită din marile realizări 
materiale și spirituale obținute in pe
rioada istorică inaugurată de cel 
de-al IX-lea Congres al partidului. 
De aceea, dorind fierbinte ca țara 
să înflorească și mai puternic in noul 
timp istoric pe care-1 hotărăsc comu
niștii la cel de-al XlV-lea Mare Fo
rum. sprijinim din toată inima reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in suprema funcție de conducere in 
partid".

Subinginer Ioan Lumperdean, în
treprinderea „Faimar", Baia Mare : 
„După cum se arată cu claritate in 
documentele programatice ale Con
gresului al XlV-lea al partidului, 
dezvoltarea Sl modernizarea continuă 
a forțelor de producție au putut a- 
vea loc și ca urmare a lichidării 
concepției greșite, manifestate in 
perioada dinaintea Congresului al 
IX-lea. potrivit căreia nu ar trebui 
dezvoltată cercetarea științifică pro
prie. Ca urmare a schimbării acelei 
optici, a fost dezvoltată o vastă re
țea de institute și unități de cerce
tare. Dar și în cadrul întreprinderi
lor a fost stimulată cercetarea, cău
tarea de soluții moderne — așa s-a 
întîmplat și in întreprinderea noas
tră. Așa că. pe drept cuvint se spu
ne că știința a devenit o forță de 
producție. In cei 10 ani de existență 
colectivul întreprinderii băimărene a 
depus eforturi susținute in acest 
sens, bazîndu-se în mare măsură pe 
forțele proprii. Numai așa am putut 
acționa cu eficiență în realizarea 

inginerul Gheorghe Stoian. directorul 
stațiunii :

„Meritul esențial al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral ai partidului, este acela de a fi 
inițiat un vast șl revoluționar pro
gram de transformare, de conser
vare a mediului, de îmbunătățiri 
funciare și de valorificare a ce
lei mai mari avuții naționale 
de care dispunem — pămintul. 
Conform Programului-Directivă al 
Congresului al XlV-lea, realizările 
remarcabile de pină acum — care 
au sporit de 4 ori producțiile agri
cole in ultimii 24 de ani — vor fi 
amplificate, suprafața irigată se va 
mări pină în 1995 la 6. milioane 
hectare, iar suprafețele pe care s-au 
efectuat lucrări de prevenire șl 
combatere a eroziunii solului vor 
ajunge la 3,7 milioane hectare. Aces
tea vor crea condiții să obținem pro
ducții tot mai mari, sigure și stabile, 
să realizăm la finele cincinalului 
35—40 milioane tone cereale anual, 
așa cum prevăd, de altfel, cerințele 
noii revoluții agrare. Valorificarea 
superioară a pămintului înseamnă 
deci, în primul rînd, un mare efort 
material din partea statului, cerce
tări îndelungi și aplicarea lor. iar in 
ultimă instanță, punerea în valoare 
a pămintului, această inestimabilă 
avuție a țării.

Colectivul stațiunii noastre de cer
cetări, unică in țară cu acest profil, a 
acumulat, desigur, o bună experiență 
în elaborarea unui complex de lucrări 
de amenajare a terenurilor erodate, 
terenuri care nu produceau nimic' 
pină de curind. Dar rezultatele noas
tre au putut fi obținute numai da
torită orientărilor și indicațiilor date 
la fata locului, cu prilejul vizitelor 
de lucru efectuate in stațiune de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, care, in- 
țelegînd primul importanța cercetă
rilor, a aplicării lor, a inițiat acel 
vast și fără precedent program de 
îmbunătățiri funciare, în cadrul

de investiții alocat, a crescut atît 
volumul producției, cit mai ales ca
litatea acesteia. Față de aceeași pe
rioadă a anului 1985, în 1989 — anul 
Congresului al XlV-lea al partidu
lui, producția-marfă industrială și 
exportul au crescut cu aproape 30 la 
sută, iar productivitatea muncii cu 
2100 lei/persoană. Peste 70 la sută 
din totalul producției ia calea unor 
beneficiari de peste hotare, din țări 
cum sint U.R.S.S., R.F.G., Anglia,
Franța și altele. De mențipnat este 
faptul că activitatea combinatului 
din Piatra Neamț este profilată pe 
producerea mobilierului din rășinoa- 
se (materie primă existentă in zonăi. 
care se bucură de frumoase apre
cieri in rindul partenerilor interni 
și externi. O dovadă concludentă în 
acest sens o reprezintă și recentele 
participări la tîrgurile internaționa

programelor de organizare și moder
nizare a producției, de introducere a 
progresului tehnic. In același timp, 
am diversificat apreciabil producția. 
Ce s-a făcut in acest sens ? Voi a- 
minti doar cîteva dintre realizările 
noastre. Am extins gama de glazuri, 
prin elaborarea de rețete noi de 
masă și glazuri, am redus substan
țial timpii de ardere. De asemenea, 
încărcarea telescopică a produselor 
a dus la mărirea capacităților de ar
dere. Cea mai nouă tehnologie și 
mai importantă în același timp, a- 
plicată în acest an la noi, este mo- 
noarderea. Monoarderea este o teh
nologie modernă ce elimină dubla 
ardere clasică, practicată pînă acum 
in arderea faianței. Este o tehnolo
gie care ciștigă teren pe plan mon
dial. Efectele economice sint multi
ple — reducere substanțială de com
bustibili in ardere, s-au redus apre
ciabil consumurile materiale refrac
tare auxiliare, folosim mai puțin 
personal în manipulare, cei eliberați 
astfel se pregătesc pentru calificări 
superioare, și așa mai departe. Da
torită spiritului inventiv al colecti
vului, fanteziei multora dintre crea
torii noștri, am reușit ca anul 
acesta să promovăm 200 de sortimen
te noi pe piața externă. In aceste 
realizări s-au concentrat eforturile 
noastre de gînd. de creație ale În
tregului colectiv, ele sint răs
punsul nostru concret la îndemnurile 
neobosite ale secretarului general al 
partidului de a pune la baza muncii 
de fiecare zi. mereu, cele mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii. Și 
prevederile documentelor celui de-al 
XlV-lea Congres, documente aflate 
în dezbaterea întregului partid, a 
întregului popor, ne îndeamnă să ac
ționăm în acest fel. cu energie. In 
acest sens depunem eforturi sporite, 
pentru a ne aduce contribuția sub
stanțială Ia dezvoltarea intensivă a 
economiei naționale, așa cum prevăd 
si documentele Congresului, așa 
cum ne cere stăruitor secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a cărui realegere 
în funcția supremă de conducere 
constituie chezășia unor noi și mai 
impunătoare victorii socialiste și co
muniste".

căruia stațiunea Perieni, împreună 
cu Academia de Științe Agricole și 
Silvice, are rolul nu numai de a ex
tinde și generaliza experiența ina- 
intată ce și-a dovedit eficiența, ci 
mai ales de a munci efectiv la apli
carea tehnologiilor elaborate în fie
care județ și unitate, in întreaga 
țară. Este o experiență unică chiar 
pe plan mondial.

După cristalizarea complexului de 
lucrări antierozionale și cunoașterea 
lui, după înființarea a 35 de perime
tre etalon in 34 de județe, ne aflăm 
acum in etapa hotăritoare de extin
dere și realizare in unități din 
aproape întreaga țară a suprafețelor 
planificate de a fi amenajate anti- 
erozional. Pină în prezent au fost 
amenajate după modelul Perienl, cu 
adaptările impuse de condițiile loca
le, și produc circa 2 milioane hectare 
de terenuri în pantă, puternic ero
date, pe care se aplică tehnologiile 
omologate și recomandate.

Este cu adevărat o acțiune de 
esență revoluționară, realizată de 
poporul nostru la scara întregii țări, 
în perioada de mari și epocale în
făptuiri care a trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului, pia
tră de hotar in edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintarea spre comunism 
a României. Iată de ce, în nu
mele comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii de pe meleagu
rile vasluiene, exprim nețărmu
rita bucurie și deplina aprobare față 
de propunerea ca, la Congresul al 
XlV-lea, în funcția supremă de 
secretar general al partidului să fie 
reales cel mai iubit și stimat fiu al 
națiunii, strălucitul conducător șl 
proeminenta personalitate a lumii 
politice contemporane, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, garanție sigură a 
realizării grandioaselor programe de 
dezvoltare multilaterală economico- 
socială a patriei".

le de mobilă de la Paris, șl K»ln, 
unde garnitura „Ozana" a obținut 
locul II.

Combinatul nostru este doar una 
dintre marile ctitorii ale acestui 
timp, ctitorii care dau lumină și 
mai intensă chipului infloritor al pa
triei, prin munca eroică a fiilor ei. 
Comuniștii, oamenii muncii din 
intreprinderea noastră, in deplină 
unitate de cuget și simțire cu în
tregul popor, iși exprimă profunda 
recunoștință față de partid și iubitul 
său conducător pentru minunatele 
condiții de muncă și de viață create, 
susținind din toată inima Hotărirea 
Plenarei C.C. al PC.R. ca la cel 
de-al XlV-lea Congres tovarășul 
Nicolae Ceausescu să fie reales in 
funcția supremă de secretar general 
al Partidului Comunist Român.
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CTITORIILE EPOCII NICOLAE CEAUȘESCU 
la temelia viitorului luminos al patriei

Drumuri eroice în spațiul con
structiv ol țării...

Nenumărate drumuri eroice, cu
tezătoare, al căror început îl aflăm 
în amplele deschideri creatoare ale 
celui de-al IX-lea Congres al parti
dului. Epoca inaugurată acum 24 
de ani de marele forum al comu
niștilor se înscrie în istorie cu lite
re de aur ca epocă fără egal în 
întreaga existență a României prin 
impunătoare ctitorii de gînd și fap
tă socialiste și comuniste.

Dintre ctitoriile acestui timp de 
intensă lumină însumate magistral 
în chipul scump al țării înnoit din 
temelii — Canalul Dunăre — Marea 
Neagră și impunătoarele hidrocen
trale ale Dunării, Porțile de fier I 
și II. Trei mărețe construcții, de 
prestigioasă referință în analele 
tehnicii mondiale moderne, care 
dau înalta măsură a inteligenței 
științifice românești, a competenței 
muncitorilor, inginerilor, specialiști
lor noștri, a forței industriale a 
României, forță creată în anii Epo
cii Nicolae Ceaușescu. Sint realizări 
mărețe, impunătoare, ale căror im
portanță și trăinicie în timp își află 
admirabilă caracterizare in euvîntul 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, rostit 
la 26 mai 1984, la inaugurarea Ma
gistralei Albastre dintre Dunăre și 
Marea cea Mare : „Peste secole și 
milenii această nouă magistrală va 
rămine permanent ca o mărturie a 
forței de creație și capacității crea
toare a poporului român, a socie
tății noastre socialiste, a genera
ției noastre care am schimbat 
cursul Dunării, creindu-i o nouă 
cale care va dăinui cit timp va dăi
nui planeta noastră".

Canalul Dunăre-Marea Neagră, 
în lungime de 64,2 km ; canalul este 
traversat de o constelație de 36 de 
poduri, dintre care 11 cu destinație 
mixtă feroviară și rutieră; la Dună
re și la Mare îl străjuiesc două mo
derne ecluze, la Dunăre și la Mare, 
două noi porturi - Cernavodă și 
Constanța-Sud - Agigea, iar pe tra
seul tui incă două importante por
turi, la Medgidia și la Basarabi. 
Magistrala Albastră, grandioasă 
lucrare de artă inginerească, creind 
in fapt o nouă geografie în aceas

văzînd in aceasta chezășia mersului 
nostru ferm inainte, garanție sigură 
pentru făurirea nobilelor idealuri ale 
socialismului și comunismului pe pă- 
mîntul românesc. Proiectul Progra- 
mului-Directivă, Tezele pentru Con
gresul al XlV-lea al P.C.R., față de 
care ne exprimăm deplina adeziune, 
reprezintă un nou și grandios pro
gram de muncă pentru continua în
florire a patriei, pentru ridicarea 
României pe cele mai inalte culmi 
ale progresului și civlizației".
Ctitorii ale Epocii Nicolae Ceaușescu. 

Impunătoare construcții, îmbogățind 
tara, dindu-i noi puteri constructive, 
productive, constituindu-se ca piscuri 
ale progresului nostru multilateral 
de la înălțimea cărora descifrăm, așa 
cum se prevede in documentele celui 
de-al XlV-lea Congres, noi și noi 
orizonturi ale dezvoltării intensive a 
țării. Despre aceste ctitorii — te
meiuri ale viitorului și mai luminos 
— am avut prilejul să discutăm, in 
cadrul investigației noastre, și în 
județul Gorj, la noile obiective mi
nerești din zonă.

Eugen Belu, director al întreprin
derii Miniere Lupoaia. „Ca lucrător 
intr-o prosperă zonă minieră a 
Gorjului, știu bine de unde am 
pornit și unde am ajuns și, mai ales, 
unde țintim să ajungem, așa cum 
prevăd documentele celui de-al 
XlV-lea Congres al partidului. In 
1965 am dat țării, de aici, 1,2 mi

tă parte a țării, cum de altfel s-au 
petrecut lucrurile și în urma con
strucției celor două hidrocentrale, 
pe Dunăre, la celălalt capăt al ță
rii. O geografie generoasă in fru
museți constructive. Canalului i-a 
urmat imediat construcția celeilalte 
ramuri a sa : Poarta Albă — Mi
dia — Năvodari, li urmează, acum. 
Magistrala Albastră București — 
Dunăre, transformînd Capitala în 
port la Marea ced Mare. La toate 
a fost prezent tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de la baterea 
primului țăruș, le-a vegheat crește^ 
rea, le-a ctitorit cu gindu-i vizionar

lioane tone cărbune. In acest an 
sintem angajați să extragem 54 de 
milioane de tone. Adică de peste 45 
de ori mai mult. La- alte produse de 
bază — energie electrică, mașini- 
unelte, utilaj minier, articole tehnice 
din cauciuc, benzi transportoare — 
nu avem termen de comparație, 
pentru că toate au fost realizate 
după Congresul al IX-lea. Pe an
samblu, județul Gorj realizează în 
prezent o producție-marfă industria
lă de peste 20 de ori mai mare decît 
cea obținută în 1965. Ritmurile im
presionante ale devenirii acestor me
leaguri au la bază hotăririle de im
portantă istorică adoptate de cel 
de-al IX-lea Mare Forum, concepția 
novatoare promovată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu privind valorifi
carea resurselor proprii de măterii 
prime, dezvoltarea armonioasă, echi
librată a fiecărei zone a României. 
Această politică științifică, profund 
umanitară, a deschis și acestui 
județ drumul muncii avintate, al 
celor mai îndrăznețe orizonturi și 
împliniri.

Dezbatem acum documentele celui 
de-al XlV-lea Congres al partidului, 
în această dezbatere pornim de la 
realități insuflețitoare, realități care 
sint rodul gîndului și al muncii 
noastre. Tot ce am realizat se da- 
torește faptului că am urmat 
neabătut drumul arătat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că ne-am mobi

pentru măreția și puterea patriei 
socialiste. Așa cum ș-au întimplat 
lucrurile și la cele două cetăți de 
lumină și energie de la Porțile de 
Fier I și II, cărora le-au urmat alte 
zeci și zeci de cetăți ale luminii 
și energiei, clădite în salbe pe Ar
geș și Someș, pe Olt și Lotru, pe 
Sebeș și Dîmbovița, pe Timiș și 
Buzău... .,

Mindre ctitorii ale Epocii 
Nicolae Ceaușescu jalonind un glo
rios drum de împliniri socialiste și 
comuniste, gindite și puse în lucra
re -începind de Ib al IX-fea Congres 
âT'partitlulijU?J-w ' 

lizat toate forțele- creative, la în
demnul comuniștilor, stringindu-ne 
rmdurile in jurul partidului condu
cător. Marile noastre realizări și îm
pliniri n-ar fi fost posibile dacă 
partidul, acest centru vital al între
gii națiuni, nu ne-ar fi călăuzit cu 
fermitate pe drumurile cutezătoare 
ale progresului neîncetat.

Acum 12 ani mi-am început acti
vitatea ca inginer stagiar, conducînd 
o formație de lucru in cariera Lu
poaia. Era momentul cind aici se 
introduseseră giganticele excavatoa
re cu rotor în vederea deschiderii 
unuia dintre cele mai vaste perime
tre miniere din bazinul Gorjului. 
Concomitent cu pregătirea treptelor 
de excavare, a sporit și dotarea teh
nică cu utilaje de înalt randament, 
între altele, astăzi dispunem de o 
instalație de haldare unică in 
Europa prin datele ei moderne, 
în mai multe rinduri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a aflat in vizită 
de lucru în unitatea noastră, intere- 
sindu-se îndeaproape de viața și 
munca minerilor, de preocupările 
lor pentru modernizarea tehnologi
ilor de lucru și creșterea producției 
de cărbune. Cu deosebită căldură, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a 
îndemnat să facem din cariera 
Lupoaia o unitate-etalon, model de 
organizare.

Acum, cind întregul popor, puter
nic mobilizat de proiectul Programu

Mindre ctitorii, constituindu-se ca 
temelie trainică pentru noi și noi 
alte ctitorii ale viitorului, despre 
care dau cuvint, acum, documen
tele celui de-ai XlV-lea Congres al 
partidului...

Mindre ctitorii menite să pună în 
valoare bogățiile și frumusețile ță
rii, capacitatea creatoare a po
porului român...

Mindre ctitorii, imagine concretă 
a nobilei politici a Partidului Co
munist Român de dezvoltare inten
sivă, mutlilaterală a societății ro
manești
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lui-Directivă și de Tezele pentru 
Congresul al XlV-lea al partidului, 
acționează cu elan patriotic pentru 
înfăptuirea exemplară â sarcinilor 
de plan pe întregul an, noi, minerii 
de la Lupoaia, avem satisfacția și 
mîndria de a ne afla în prima linie 
a acestui entuziast efort. Avem toate 
condițiile, prin tot ce s-a înfăptuit 
în zona noastră și, cu deosebire, prin 
pregătirea superioară profesională a 
oamenilor, să dăm viață prevederi
lor din documentele Congresului al 
XlV-lea. Știm că țara are nevoie 
de tot mai mult cărbune, știm că 
sporirea continuă a producției de 
cărbune stă la baza vieții noastre 
tot mai luminoase, mai prospere. 
Știm, mai ales, că vom obține noi 
victorii, și în producție și in tot ceea 
ce ne propunem pentru viitor în 
viața social-culturală, alegîndu-1 in 
funcția supremă de conducere în 
partid pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ctitorul celei mai înfloritoare epoci 
din intreaga existență istorică a 
României. Omagiul nostru mineresc, 
pe care îl aducem astăzi conducăto
rului înțelept al națiunii, ctitorul 
României socialiste moderne, îl în
tărim cu angajamentul ferm de a 
pune la dispoziția economiei națio
nale cărbune tot mai mult și de 
calitate tot mai bună".

Reporterii și corespondenții 
„Scinleii"



I

SCÂNTEIA — duminică 24 septembrie 1989 PAGINA 3

INPREGĂTIREA CONGRESULUI AL XIV-LEA AL PARTIDULUI

CONGRESUL
alXIV-lea

A.L e c.r.

ADUNĂRILE DE DĂRI DE SEAMA Șl ALEGERI- 
prilej de analiză temeinică a întregii activități, 

înaltă școală de educație politică, revoluționară

Rolul conducător al organizației de partid 
prin atitudinea și faptele exemplare

ale comuniștilor
© Angajare revoluționară în înfăptuirea 

programelor prioritare ale economiei naționale
© Analiza în spirit critic și autocritic - con

diție a perfecționării activității organizațiilor 
de partid

© Cu forțe unite, într-o nouă, puternică or
ganizație de bază

întreprinderea timișoreană „Elec- 
trobanat". în două încăperi alăturate 
se desfășoară adunările de dări de 
seamă și alegeri ale celor două or
ganizații de partid din cadrul com
partimentului mecanoenergetic : 20 
și 2'1. După prezentarea dărilor de 
seamă si după dezbateri, comuniștii 
din cele două organizații se reunesc 
intr-o singură încăpere si — conform 
noii structuri organizatorice aproba
te — are loc constituirea noii organi
zații de bază nr. 14 mecanoenerge- 
tic, care-și desfășoară în continuare 
lucrările dezbătind și aprobînd do
cumentele de pe ordinea de zi. ale- 
gind noul birou si delegații la confe
rința pe întreprindere.

Un moment vibrant, cu deosebite și 
profunde semnificații este acela al 
adoptării hotărîrii organizației de 
partid nr. 14 cu privire la realegerea 
tovarășului Nicolae Ceausescu. cel 
mai iubit fiu al partidului și poporu
lui. în ‘ ‘
general 
pe care 
tară le 
fundamentală. 
„Electrobanat" le adaugă 
lor,argumente de viată, de gînd si de 
faptă comunistă. In anii de mare 
avînt ai construcției socialiste, inau-' 
gurati de istoricul Congres al IX-lea 
al partidului. „Electrobanatul" a de
venit o întreprindere puternică, mo
dernă. sporindu-si de peste 10 ori ca
pacitatea de producție, reaiizind 1100 
tipuri de produse ’de înaltă 
tehnicitate pentru toate ramurile 
economiei naționale, inclusiv pen
tru programele prioritare în do
meniul nuclear, energetic, naval, 
al construcțiilor de mașini. Așa 
cum se arată în hotărîrea adop
tată în unanimitate de organiza
ția de partid și in cuvîntul numero
șilor participanti la dezbateri, prin
tre care electricienii Marin Lupu și 
Mircea Munteanu. tehnicianul Mârl- 
oara Cuha. ing. Constantin Cimpea- 
nq, maistrul loan Turcuș și multi 
alti. acest drum ascendent a fost ja
lonat de dialogul viu. direct și con
cret și orientările formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al partidului, cu prilejul vi-' 
zitelor de lucru în județul Timiș, 
care, de fiecare dată, au deschis ca
lea unor noi și însemnate împliniri.

în timpul dezbaterilor, ca si într-o 
discuție ulterioară cu unii membri ai 
noului birou al organizației 
partid nr. 14 și ai comitetului 
partid din întreprindere, am încercat 
să descifrăm rațiunile adoptării noii 
structuri organizatorice și ce se 
conizează în continuare pentru 
fășurarea activității

— Prima rațiune 
așa. ratiuhea vieții, 
condițiile în care se 
ca noastră, afirmă 
Marin, secretar adjunct 
mele muncii organizatorice în noul 
birou al organizației de partid. Des
pre ce este vorba ? în activitatea de

înalta funcție de secretar 
al partidului. Argumentelor 
întregul partid si 
au pentru această 

comuniștii
întreasa 
opțiune 
de la 

propriile

de 
de

pre- 
des-

de partid, 
este, ca să 
adică realitatea, 
desfășoară mun- 
maistrul Teodor 

cu proble-

spun

Istoria noastră culturală, ca parte 
organică a istoriei unirii tuturor ro
mânilor intr-un stat liber, indepen
dent 
parte 
cârtii 
nace. 
nică pregătire spirituală se situează 
la baza dezvoltării noastre naționa
le. De la „Cartea românească de în
vățătură", ori de la „Ducerea de mină 
către cinstea și direptatea la copiii 
românești", din urmă cu mai multe 
sute de ani, și unind sub strălucirea 
aceluiași ideal național pămintul ro
mânesc vremelnic sfîrtecat. pină la 
Abecedarul românesc de astăzi, ori 
pină la tratatele 
versitare. istoria 
turilor didactice 
înscrie o imensă 
in cuprinsul căreia momentul isto
ric al Congresului al IX-lea al 
partidului reprezintă un punct cru
cial de referință. Pentru că din anul 
1965 lumina învățăturii, purificată 
de tot ceea ce între timp încercase 
să întunece conștiința de sine a po
porului român. începe să fie îndrep
tată asupra tuturor celor ce i-au 
venerat strălucirea, iar școala devi
ne programatic, prin însemnătate și 
dimensiuni, intiiul izvor de cultură 

/și civilizație.
Conștiința acestei moșteniri spiri

tuale, echivalind cu o tot atît de 
mare răspundere, a acționat neîn
doielnic ca un catalizator in reușita 
recentei adunări generale de dare 
de seamă și alegeri a comuniștilor 
de la Editura didactică și pedagogi
că. Solidară cu toate îmbunătățirile 
aduse in ultimul sfert de secol căr
ților de scoală, cu imperativele per
fecționării întregului invătămint. 
înscrise in documentele e’aborate 
pentru Congresul al XIV-lea al 
partidului, adunarea generală și-a 
exprimat adeziunea deplină la pro
punerea Plenarei C.C. al P.C.R.. ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. emi-

V________________________________

și democratic. este în bună 
istoria cărții de învățătură, a 
de școală, intr-atît efortul te- 
erolc de luminare, de temei-

$i cursurile uni- 
cărților, a tipări- 
dln tara noastră 
curbă ascendentă

care are 
buna 

moderniza- 
înalti para
și in munca 
necesare —

întreținere si reparații 
o mare însemnătate pentru 
funcționare a utilajelor, 
rea lor. ridicarea lor la 
metri de funcționare, ca 
de asigurare a energiei
electricienii, lăcătușii, mecanicii, in
stalatorii lucrează împreună, une
ori in cadrul unor echipe complexe. 
E firesc ca, muncind împreună, noi 
să avem posibilitatea să ne analizăm 
împreună activitatea, să criticăm 
lipsurile manifestate în munca noas
tră si care afectează capacitatea pro
ductivă a utilajelor, să hotărîm îm
preună asupra a ceea ce trebuie să 
facem in viitor. Acest lucru se poate 
realiza corespunzător în cadrul noii 
organizații de partid, care „se pliază" 
mai bine pe realitatea locului de 
muncă.

Aceasta este prima rațiune.
— Și a doua ?
— Proiectul Programului-Directivă 

și Tezele pentru Congresul al XIV- 
lea al P.C.R. subliniază cu deplină 
îndreptățire necesitatea întăririi ro
lului conducător al partidului în via
ta politică și social-economică a 
tării. în contrast net cu teoriile li- 
chidatoriste despre „limitarea" și 
„diminuarea" rolului partidului, ve
hiculate prin alte țări, noi înțelegem 
ca prin întreaga activitate să acțio
năm concret pentru ca partidul să-și 
afirme tot mai puternic locul său de 
centru vital al întregii națiuni socia
liste. Din aceasta. în mod normal, 
decurge cerința ca fiecare organiza
ție de partid să-și sporească rolul 
său conducător în cadrul colectivu
lui. atribut esențial care se poate 
înfăptui mal bine în cazul unei or
ganizații de partid puternice, care 
dispune de mai multe forte, avînd 
posibilitatea unei mai judicioase re
partizări a acestora și a unei mai 
bune cuprinderi a tuturor probleme
lor.

— Pornind tot de la realități, a- 
daugă maistrul Emil Iova, secretar 
al comitetului de partid de la „Elec
trobanat". putem aduce drept argu
ment chiar modul în care au fost 
pregătite dările de seamă ale fos
telor organizații de partid nr. 20 și 
21, cit și dezbaterile la care tocmai 
am luat parte. Trebuie să recunoaș
tem că ele nu au avut un caracter 
suficient de concret și de analitic, nu 
au mers, cum se spună, la „miezul 
problemelor", conținind multe aspec
te de superficialitate și formalism.

— Aceasta nu se datorește și unei 
insuficiente munci de îndrumare și 
control din partea comitetului de 
partid ?

— Desigur, șl aceasta ne îndeamnă 
la o analiză critică și autocritică a 
activității comitetului de partid în 
privința pregătirii de pînă acum a 
adunărilor generale de dări de sea
mă și alegeri din organizațiile de 
bază și la luarea „din mers" a mă
surilor ce se impun pentru imbună-

tățirea radicală a situației, conferind 
tuturor adunărilot un pronunțat ca
racter de lucru, care să contribuie 
la îmbunătățireh substanțială a mun
cii din toate domeniile. Vreau să 
subliniez că noua structură organi
zatorică. caracterizată prin crearea 
unor organizații de partid puternice, 
strîns legate de realitățile locurilor 
de muncă, va crea comitetului de 
partid posibilitatea îndrumării lor 
mai îndeaproape, precum și a exer
citării mai prompte și eficiente a 
controlului de partid, care să preîn- 
tîmpine și să înlăture operativ nea
junsurile. Sintem conșticnți de fap
tul că perfecționarea structurii or
ganizatorice — preocupare constantă 
incepînd cu Congresul al IX-lea al 
partidului — nu duce „de la sine" la 
îmbunătățirea radicală a activității, 
cerință fundamentală a documen
telor pentru Congresul al XIV-lea. 
Totul depinde de noi, comuniștii, de 
implicarea profundă în rezolvarea 
problemelor, de creșterea capacității 
noastre de acțiune politică și orga
nizatorică. Tocmai de aceea sintem 
hotărîti să ne îndeplinim exemplar 
îndatoririle.

Este in firea lucrurilor ca orice 
reușită să fie judecată în raport cu 
efortul depus. O asemenea afirmație 
a constituit suportul dezbaterilor din 
adunarea de dare de seamă și ale
geri din organizația de partid nr. 1 
din cadrul Cooperativei Agricole de 
Producție Sintandrei. județul Bihor. 
Și nu intimplător. Ultimii trei ani au 
reprezentat pentru această unitate a- 
gricolă din Cîmpia Crișurilor cea mai 
rodnică etapă, hărnicia lucrătorilor 
ogoarelor de aici, a celor o sută de 
comuniști din sectorul vegetal fiind 
răsplătită cu înalte distincții in în
trecerea socialistă. Mai mult, acest 
an se anunță și mai bogat. La orz. 
grîu. cînepă recoltele au fost la ni
velul obiectivelor noii revoluții a- 
grare. Acum, la porumb si sfeclă 
lanurile anunță, de asemenea, 
ducții-record.

Darea de seamă a conținut 
ciente argumente relevante în
sens. Competenta. îmbinată cu te
meinica cunoaștere a realității, cu 
spiritul analitic, partinic nu puteau 
să conducă decît la înfățișarea exac
tă. convingătoare a eforturilor si re
zultatelor înregistrate în îndeplini
rea indicatorilor de plan, a potenția
lului cooperativei, care se cu
vine mai bine pus în valoare. De
finitoriu pentru efortul acestui co
lectiv de a-și onora calitatea de au
tentic proprietar este și faptul că 
fiecare sector, fiecare activitate sint 
rentabile, aducînd însemnate 
neficii unității.

Deși un asemenea bilanț 
toate datele de a fi prielnic
stări de satisfacție, darea de seamă, 
ca de altminteri și intervențiile in 
dezbateri si-au rezervat cea mai 
mare parte analizei riguroase, res
ponsabile a 
ganizatiei de 
identificării 
valorificate.

„Am inteles limpede un lucru : cu 
cit te urci mai sus cu rezultatele, cu 
atît cresc și pretențiile, răspunde
rile — sublinia comunista Maria

Baș, cooperatoare. Darea de seamă 
ne-a prezentat nominal si exemple 
bune. în egală măsură si cele care 
nu ne fac laudă. Ce am desprins 
dintr-o astfel de situație ? Că nici 
noi. membrii biroului, n-am dovedit 
zi de zi fermitatea si exigenta ne-

dernizării bazei 
de care dispunem. Acest lucru îl do
vedesc cu prisosință si atelierele 
noastre, mașinile agricole din dotare.
Este acesta un argument de a a- creț afjaptelor. 
dăuga recunoștinței noastre si ade
ziunea deplină, din inimă, la reale-

Centrul activității

pro-
sufi- 
acest

be-
avea 
unei

activității biroului or- 
partid. a comuniștilor, 
resurselor insuficient

Gh. ATANASIU 
Cezar IOANA

nentul fiu al poporului român, să 
fie reales, la apropiatul forum al 
comuniștilor. în suprema funcție de 
secretar general al partidului. Și cum 
această adeziune echivalează, tot
odată. cu un act de profundă anga
jare in sprijinul perfecționării în
tregii activități economico-sociale și

-în mijlocul oamenilor
® O agricultură intensivă impune aplicarea 

în mod obligatoriu a celor mai înaintate tehno
logii de producție

® Există condiții, există hotărîrea întregu
lui colectiv de a depăși recoltele-record din 
acest an ♦

cesare. Am lucrat deci nu o dată 
birocratic, formal. Un lucru care 
trebuie curmat". Un prim element, 
așadar, asupra căruia trebuie să in
siste noul birou îl reprezintă întări
rea răspunderii în muncă, a exigen
tei fată de propria activitate. Ar
gument reluat în cuvîntul său si 
de maistrul Aurel Abrudan, șeful 
secției de mecanizare : „Sectorul 
mecanic, cu întreaga lui dotare, a- 
semenea celorlalte secții de mecani
zare din tară, este rezultatul direct 
al preocupărilor conducerii partidu
lui si statului nostru ne linia mo-

gerea tovarășului Nicolae Ceausescu, 
la Congresul al XIV-lea, în suprema 
funcție de secretar general, garan
ție a îndeplinirii mărețelor progra
me de dezvoltare a țării.

Sintem gospodari ai unei însemna
te avuții. Din păcate, unii sint doar 
cu titlul de proprietar, și mai puțin 
cu fapta. Fără îndoială, e nevoie de 
multă muncă de educație. O muncă 
cel puțin la fel de migăloasă ca a- 
plicarea unei pretențioase tehnologii. 
Darea de seamă a subliniat obiec
tivul cum nu se poate mai bine : 
să formăm asemenea atitudini încît 
fiecare să se raporteze la proprieta-

i

$i intr-o tribună activă de generalizare a celor mai înaintate și

IDEI. PROPUNERI, INITIATIVE

Prin caracterul lor analitic, prin spiritul critic ți autocritic al dezbaterilor, prin întrepătrunderea 
in problemele examinate a prezentului cu viitqrul, adunările de dări de seamă ți alegeri se constituie 

'. I. . \ ” „____ "___  _ „X. ,J valoroase experiențe din activitatea
organizațiilor de partid, de afirmarea ideilor și inițiativelor noi. menite să asigure o permanentă racordare 
a muncii politico-organizatorice la sarcinile economice mereu mai mobilizatoare, calitativ superioare, 
o permanentă promovare a noului, in multitudinea ipostazelor sale, in toate domeniile de acttvitate.

In această rubrică vom sublinia idei, propuneri și inițiative care, prin valoarea lor, prin inte
resul larg pe care-l prezintă, se impun atenției.

Consecvență în finalizarea criticii. ”In" 
trucît în adunarea noastră de dare de seamă și ale
geri au fost criticați mai mulți comuniști și, spre 
surprinderea mea, prea puțini au luat cuvintul spre 
a-și explica atitudinea, spre a-și .face autocritica, 
cred că ar fi bine ca noul birou al organizației de 
bază să-și propună să aibă primele discuții indivi
duale cu ei. Iar in funcție de concluziile care se des
prind, să se aibă în vedere un asemenea criteriu și 
Ia programarea rapoartelor pe care comuniștii le 
prezintă în fața adunărilor generale. Această măsură 
ar asigura, după părerea mea, o finalizare educa
tivă a criticilor formulate în adunările de dare de 
seamă și alegeri". (Atanase Gogeanu, membru al bi
roului organizației de bază din secția mecanoener- 
getică a întreprinderii „Hidromecanica" Brașov).

plante, recoltele ar fi fost mult mai mari și ne-am 
fi aflat pe locurile fruntașe din sector. De aceea, 
propun ca membrii de partid din toate forma
țiile de lucru să primească sarcini concrete pri
vind aplicarea de către toți cooperatorii a norme
lor agrotehnice încît anul viitor să obținem recolte 
care să le întreacă pe cele din acest an." (Dumitru 
Pavel, țăran cooperator în ferma vegetală nr. 1. 
C.A.P. Gruiu, sectorul agricol Ilfov).

Argumente pentru sporirea producției 
agricole. anul trecut> ?> eu doi ani în urmă 
am obținut recolte care ne-au nemulțumit. In acest 
an situația s-a schimbat cu totul. După cum s-a ară
tat și în darea de seamă, în anul acesta am reali
zat recoltele cele mal mari de pînă acum. Și asta 
pentru că mulți dintre cooperatorii noștri au mun
cit mai conștiincios. Dacă munceam toți la fel de 
bine, adică dacă am fi efectuat cu grijă lucrările de 
întreținere a culturilor, dacă am fi făcut mai multe 
prașile și s-ar fi respectat întocmai densitățile de

Schimburi de experiență și controlul 
eficienței lor »^n mul,e din adunările des
fășurate pînă acum în municipiul nostru s-au for
mulat propuneri ca la nivelul unor comitete de 
partid din întreprinderi și al comitetului municipal 
de partid să se organizeze schimburi de experiență 
privind diversitatea modalităților practice în care 
organizațiile de partid pot și trebuie să asigure 
transpunerea în viață a tezelor și orientărilor din 
proiectul Programului-Directivă și Teze.

Secretariatul comitetului municipal de partid și-a 
propus să rețină in mod deosebit toate propunerile 
de această natură și pînă la conferința organizației 
municipale să se contureze un program de schimburi 
de experiență pe această temă, pe care să-1 includem 
în programul de măsuri, urmărind apoi și înfăptu
irea efectivă a acestora". (Constantin Făina, secre
tar al Comitetului Municipal de Partid Brașov).

Puțini cunosc complexitatea acti
vității acestei edituri specializate în 
cartea școlară și universitară. în cu
prinsul căreia se regăsesc, practic, 
toate problemele învățămîntului ro
mânesc, și mai puțini sint cei ce 
știu despre eforturile remarcabile 
ale acestui colectiv pentru a depăși

..nu toate rezultatele se situează 
la cota exigentelor actuale. în acti
vitatea noastră persistind încă unele 
neajunsuri. Sintem constienti 
s-a reușit în toate cazurile 
realizeze o corelare optimă 
noștintelor între disciplinele 
mentale și cele de

că nu 
să se 
a cu- 

funda- 
specialitate și

Răspundere și inițiativă in creșterea valorii«

educative, științifice a cărții școlare
7 ? J - “7 5

• tn manuale 
și cele practice

concordanță optimă între cunoștințele teoretice

• Măsuri ferme, sprijin concret pentru eliminarea tergiversărilor, 
pentru ridicarea continuă a calității cărților școlare și universitare

culturale din patria noastră, comu
niștii din Editura didactică și pe
dagogică au procedat la o temeinică 
analiză a tuturor împlinirilor si 
neîmplinirilor din ultimele 30 de 
luni, de la precedentele alegeri si 
pînă acum, implicindu-se pe deplin 
și punind astfel la baza fiecărei ob
servații și propuneri, a fiecărei cri
tici și autocritici, autoritatea unui 
colectiv unit, competent, entuziast, 
care, cum este și firesc, identifică 
acțiunea de îmbunătățire a cărților 
de școală cu însăși rațiunea exis
tentei lor sociale.

greutățile ce mai dăinuie în această 
activitate de mare răspundere civi
că și patriotică. Spre lauda lor. co
muniștii acestui colectiv nu pe jus
tificări ale neîmplinirilor au pus 
accentul in dezbateri, ci pe eva
luarea cit mai precisă a propriilor 
lipsuri și a propriilor posibilități, 
pentru ca îndeosebi de pe această 
bază, să poată fi elaborat un pro
gram cuprinzător de măsuri in ve
derea perfecționării întregii activi
tăți editoriale în domeniul căr
ții școlare. în darea de sea
mă s-a specificat limpede că

nu s-a asigurat întotdeauna selecta
rea și dozarea judicioasă a rnate- 
rialului în funcție de particularități
le de vîrstă și posibilitățile de înțe
legere ale elevilor. Unele manuale, 
mai ales la disciplinele de speciali
tate. cuprind un volum prea mare 
de informații, prezentate intr-un 
limbai greoi. Persistă uneori tendin
ța de teoretizare excesivă în detri
mentul cunoștințelor cu caracter 
practic-aplicativ. Nu se corelează, cu 
suficientă operativitate, conținutul 
manualelor cu cel al programelor 
școlare. Apar uneori reglementări

noi în unele domenii (noi tehnologii, 
noi normative), iar reflectarea aces
tora în conținut nu se realizează 
întotdeauna la nivelul si în profun
zimea necesare. Putem deci afirma 
că, deși rie găsim pe calea cea bună 
în ceea ce privește asigurarea co
respunzătoare a conținutului poli
tico-ideologic, științific, educativ și 
practic-aplicativ. nu toate manuale
le școlare se situează la nivelul exi
gentelor puse de conducerea parti
dului în fata scolii românești".

Participantii la dezbateri au re
luat și. unii dintre ei. au adincit 
asemenea aspecte, căutind. după po
sibilități. soluția optimă. Numai că. 
la o privire mai atentă, se observă 
cum unele greutăți si lipsuri anali
zate acum în darea de seamă si în 
luările de cuvînt sint cam aceleași 
cu greutățile si lipsurile dezbătute 
și în urmă cu doi ani si jumătate, 
la precedenta adunare de dare de 
seamă si alegeri. Ceea ce înseamnă 
că eforturilor depuse de comuniști, 
de întregul colectiv al editurii pen
tru elaborarea la timp și de calitate 
a cărților de școală va trebui să li 
se asocieze și sprijinul sistematic 
al forurilor superioare de resort. Un 
sprijin, se-nțelege. asigurat nu numai 
prin instrucțiuni, ci. mai cu seamă, 
prin participarea și aici, la adunarea 
de dare de seamă și alegeri, pentru 
cunoașterea realității la fata locului, 
pentru dezbaterea, intr-un amplu 
dialog de lucru, a celor mai acute 
probleme, pentru eliminarea tergi
versărilor si deplina lor soluționa
re. Din păcate, o asemenea cunoaș
tere pe viu si un asemenea dialog 
cu comuniștii editori nu s-au rea
lizat; întrucît la lucrările
generale amintite nu a participat, 
cum ar fi fost firesc și necesar, un 
reprezentant al ministerului

adunării

Mihai IORDANESCU

tehnico-materiale te ca la propriul său bun. Asta • 
sămința cea mai roditoare".

Fără îndoială, nu se poate vorbi 
de răspundere fără argumentul con- 
__..' ‘ . ' Comuniștii Lina 
Torje, Petru Moraru, Aurel Tanca 
sau loan Mihoc au supus „sub lupa" 
criticii abateri de la calitatea lucră
rilor, de la ordine și disciplină, de 
la organizarea fără cusur a muncii 
„care ilustrează tot diferente in răs
punderea cu care s-a acționat". Așa 
se explică persistenta unor diferen
te de producție deloc de neglijat 
intre parcele cu același potențial. 
Vorbitorii au subliniat cu toată cla
ritatea că sporirea producțiilor agri- 

' cole este nemijlocit legată de calita
tea muncii de partid, de capacitatea 
de organizare și mobilizare a orga
nizației 
nai al 
tregii - 
trebuie 
menilor, astfel ca măsurile stabilite 
cu oamenii să fie întotdeauna înfăp
tuite împreună cu ei. în această 
ordine de idei s-a impus în discuție 
și opinia comunistului Ioan Pop, 
președintele cooperativei : „Dacă ne 
numărăm printre fruntași este pen
tru că am muncit bine. Dar drumul 
de la bine la foarte bine e uneori 
mai anevoios decît cel care te aduce 
oină aici. E nevoie de un plus de 
calitate, de competentă în munca 
fiecăruia. Și de răspundere. Esen
țialul este să nu admitem rabat în 
nici un fel. în nici o situație la 
lucrul de calitate. Asta e totul".

Dincolo de multitudinea aspecte
lor puse în discuție, narticinantii la 
dezbateri au exprimat hotărîrea în
tregului colectiv al fermei vegetale 
de a încheia în această lună recol
tarea tuturor culturilor de toamnă, 
iar pînă la 9 octombrie semănatul 
orzului si griului, punind astfel baze 
trainice unor recolte bogate, sigure 
și stabile.

lean LAZA 
corespondentul „Scînteii"

de bază, de exemplul perso- 
comuniștilor, că centrul in
activități politico-educative 
să Se situeze în mijlocul oa-

.04 i:
• între două alternative - elogierea rezul

tatelor sau analiza lipsurilor - comuniștii au 
optat pentru combativitate

Prin modul în care a fost con
cepută, darea de seamă prezentată 
in adunarea de partid din organiza
ția nr. 1 de la întreprinderea „Eiec- 
trocentrale" Kîmnicu Vilcea a pus 
în fata comuniștilor două ipostaze 
ale activității aesfășurate aici. Le 
vom ilustra cu două fragmente sem
nificative :

W „Atît planul fizic, cit și planul 
valoric la producția de energie elec
trică, pe primii patru ani ai actua
lului cincinal, s-au realizat încă de 
la data de 22 Iulie 1989, în condi
țiile creșterii, peste nivelurile stabi
lite, a productivității muncii, redu
cerii costurilor totale de producție 
cu 86,35 lei la 1 000 lei producție- 
marfă, iar a celor materiale cu 73,18 
lei".
• „Rezultatele activității produc

tive puteau fi și mai bune. Afirmînd 
aceasta, este necesar să ținem sea
ma că înfăptuirea unor măsuri din 
programele de îmbunătățire a acti
vității nu a fost întotdeauna urmă
rită sistematic, perseverent, că pro
blemele ce au stat in fața comuniș
tilor din compartimentul de pregă
tire și urmărire a producției și re
parațiilor, precum și din atelierul de 
proiectare, au fost uneori soluționa
te cu întîrziere, ceea ce a condus la 
nerespectarea termenelor de execu
ție a unor lucrări sau de punere în 
funcțiune a unor capacități".

Așadar, comuniștii aveau de ales 
in cadrul dezbaterilor : să se opreas
că asupra experienței pozitive do- 
bîndite, analizînd semnificația suc
ceselor înregistrate, sau să insiste 
asupra a ceea ce trebuie făcut pen
tru eliminarea neajunsurilor care 
mai există, pentru întărirea răspun
derii în muncă a întregului colectiv, 
în perspectiva sarcinilor care le re
vin în continuare. Este meritul ce
lor care au luat cuvintul că, fără 
excepție, au optat pentru a doua 
cale, aducînd în discuție, cu spirit 
comunist, revoluționar, neîmpliniri- 
le din activitatea organizației de 
partid, ale colectivului din care fac 
parte, luînd o atitudine fermă față 
de neajunsuri și propunînd soluții 
concrete de valorificare mai bună a 
potențialului productiv, de sporire 
a eficienței muncii de partid.

Concret, comunistul Nicolae Pre
da a adresat critici biroului organi
zației de bază, deoarece acesta nu 
a urmărit indeaproaoe modul in 
care factorii răspunzători s-au preo
cupat de finalizarea și atingerea efi
cienței scontate a măsurilor prevă
zute în programul de perfecționare 
a organizării și modernizare a pro
ducției. Reluînd aceeași idee, ingi
nerul Dragoș Darie a arătat că s-au 
întreprins prea puține acțiuni pe 
linie de partid nentru stimularea 
creativității tehnice a colectivu
lui. din care cauză în ultimii trei 
ani nu s-au înregistrat decît o sin
gură invenție și patru inovații : or, 
în întreprindere lucrează un puter
nic eșalon de cadre tehnico-invine- 
rești și muncitori cu o bogată expe
riență. a căror canacitate1 de creație 
și inițiativă se imnuneau a fi mult 
mai bine puse în valoare.

„Ce a pierdut uneori d’n ■ vedere 
biroul organizației noastre de nart’d, 
ce em sc*naf noi. comuniștii acestei 
organizații, din vedere ? — se în
treba inginerul Emil Mî-zan. N-am 
pus cu nufere accentul ne latu
ra calitativă a unor lucrări ne 
care le aveam de realizat pentru 
Drima dată tocmai nent-u că n-am 
investigat si n-.am valor’f,naf nosi- 
bilitătlle si rezerve'e existente în 
fiecare din centralele noastre elec-

trice de pe Lotru si Olt, pe linia 
progresului tehnic, nu ne-am ocupat 
cu toată responsabilitatea de folosi
rea celor mai potrivite și eficiente 
forme pentru continua perfecționare 
a pregătirii profesionale a tinerilor 
si a celorlalți 
de producție".

„Obiectivele 
toare care ne 
imediată, cînd 
tiune nu mai puțin de șapte noi ca
pacități de producție, ne obligă nu 
numai să probăm pe deplin pregă
tirea profesională și calitățile orga
nizatorice. ci să acționăm cu o înal
tă conștiință politică — a opinat ing. 
Ion Moroianu. O asemenea atitudi
ne trebuie să caracterizeze, deopo
trivă. activitatea specialiștilor din 
domeniul investițiilor, cit și a celor 
din alte compartimente funcționale ; 
practic, avem datoria să renunțăm 
la postura de «diriglnți de șantier», 
de simpli observatori sau constata
tori și. ca adevărați camuniști re
voluționari — așa cum ne cere se
cretarul general al partidului —. să 
ne implicăm efectiv, să participăm 
direct la rezolvarea operativă a pro
blemelor producției, la montarea in
stalațiilor și echipamentelor, ceea ce 
cu siguranță se va reflecta in dina
mizarea ritmului lucrărilor, in fina- 

timp a noilor capacități", 
participant! la dezbateri, 
comuniștii Dumitru Alexe, 
Dumitrescu, Pantelimon 
Teodor Manole, Mlrce»

muncitori din secțiile
deosebit de mobiliza- 
revin in perspectiva 

avem de pus in func-

lizarea la
Și alti 

între care 
Cristina 
Brătucu, ___ , _____
Dordea, au adus în discuție diferite 
aspecte ale activității concrete, ra- 
portindu-le la modul in care organi
zația de partid a reușit să facă bine 
înțelese rolul și răspunderile între
gului colectiv de oameni ai muncii, 
in calitatea lor de producători și 
proprietari.

„Este, desigur, bine că, în această 
adunare, comuniștii au insistat asu
pra problemelor care se ridică in 
producție, asupra neajunsurilor care 
mai există și asupra stilului și me
todelor activității de partid care tre
buie perfecționate in continuare — 
a precizat inginerul loan Șahinian. 
Fiindcă, așa cum am reținut cu toții, 
în proiectul Programului-Directivă 
pentru cel de-al XIV-lea Congres al 
partidului se acordă o atenție cu 
totul deosebită dezvoltării hidroener
geticii în perspectiva cincinalului 
1991—1995. Concret, unității noastre 
îi vor reveni sarcini mari pe linia 
investițiilor pentru construcția de 
noi hidrocentrale De cursul superior 
și inferior al Oltului, care vor spori 
considerabil zestrea tehnică pe care 
o administrăm. De aici rezultă lim
pede răspunderea care ne revine in 
primul rînd în calitate de comuniști 
pentru a asigura atît bunul mers al 
investițiilor, cit și pentru a pune la 
dispoziția economiei cit mai multă 
energie electrică".

Cîștigul de pe urma dezbaterile r 
a fost evident. în primul rind s-a 
putut clarifica situația exactă a ac
tivității colectivului. eva!uindu-se 
punctele critice și rezervele ce tre
buie puse în valoare. Pornind de la 
aceasta, organizația de partid și-a 
conturat un program limpede de ac
țiune. cuprinzînd măsuri specifice 
muncii politico-educative, menite să 
stimuleze climatul de muncă si răs
pundere necesar pentru abordarea, 
cu exigența cerută de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, de documentele 
pregătitoare pentru marele forum 
comunist, a sarcinilor curente si de 
perspectivă.

Ion STANCIU 
corespondentul „Scînteii
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ZILE DECISIVE ÎH BĂTĂLIA

PENTRU STR1NGEREĂ RECOLTEI

SI PREGĂTIRE A VIITOAREI PRODUCȚII

dou: Forțele sint redistribuite 
operativ

— Mai repede șl cu sporită grijă 
pentru evitarea oricărei pierderi, lată 
cuvintul de ordine sub semnul că
ruia ne-am redistribuit forțele, cu 
precădere cele mecanice, pentru a 
încheia stnnsul și depozitarea po
rumbului pmă la 1 octombrie, a ți
nut sa precizeze tovarășul Mihai Pă- 
duraru, directorul Trustului de Me
canizare din județul Doij. Pentru a 
ne încadra în termenul indicat de 
secretarul generai al partidului nos
tru, am stabilit să realizăm o viteză 
zilnica de 8 96,) hectare. Cum am 
procedatlnccpind de la nivelul ju
dețului, al consiliilor agroindustriale, 
al unităților agricole cultivatoare și 
pină la nivelul fiecărei ferme de 
producție, am refăcut programele de 
lucru zilnice, avindu-se in vedere 
întrajutorarea între unități cu mij
loace mecanice, utilizarea lor la în
treaga capacitate și. nu in ultimul 
rînd. mai buna organizare a activi
tății, atit la recoltat, cit și la trans
port.

Un raid întreprins in mai multe 
unități cultivatoare ne-a prilejuit să 
constatăm că la nivelul unităților 
agricole din județ se desfășoară a- 
cum o amplă acțiune de întrajuto
rare. Un prim aspect : un număr de 
50 de combine autopropulsate C 6-P, 
din consiliile agroindustriale Calafat, 
Bratovoiești. Circea. Robănești și 
Măceșu au venit în sprijinul unită
ților cu suprafețe mai mari de recol
tat din consiliile Birca. Băilești și 
Segarcea. Totodată, incepind de joi, 
aproape s-a dublat numărul de com
bine C14 pentru recoltarea porum
bului boabe, prin eliberarea aces
tora de la strînsul altor culturi. în 
acest mod, viteza zilnică a crescut 
foarte mult, mai ales la recoltatul 
mecanic. în același timp, a crescut și 
viteza zilnică la culesul manual al 
porumbului, de la 400 hectare la a- 
proape 1 000 hectare, prin atragerea 
forței de muncă de la alte lucrări 
finalizate in multe unități agricole. 
„Paralel cu reeșalonarea graficelor 
de recoltare pentru fiecare unitate 
agricolă și fermă de producție, in ve
derea recoltării porumbului pe cele 
1 305 hectare, pină la 1 octombrie, 
ne-am reorganizat și activitatea de 
transport a producțiefeM* ne spune 
Tud«#»Butoi, președintei» Consiliului 
Agroindustrial Perișor. Astfel, la fie
care tractor am atașat trei remorci 
și la flecare autocamion două re
morci, paralel cu folosirea eficientă 
a celor aproape 300 de atelaje ale 
membrilor cooperatori, cu ajutorul 
cărora aducem porumbul la capătul 
tarlalelor, sau. cum este cazul coo
perativelor agricole de producție din 
Lipov și Radovan, transportăm po
rumbul direct în bazele de recepție 
aflate în vecinătatea terenurilor cul
tivate".

Nu numai aici, ci și in multe alte 
unităti din județ aportul atelajelor 
la transportul producției este mult 
mai mare decît în alți ani. „întru- 
cît repartiția de motorină pentru 
mijloacele auto din dotarea unități
lor agricole este sub cea necesară, 
iar în cimp mai avem in grămezi 
peste 80 000 tone de porumb, urmă
rim. pe baza programului stabilit, ca 
acolo unde distanțele .sint mai mici 
să transportăm porumbul și cu cele 
3 600 atelaje existente în județ, pa
ralel cu răspunderea ce am dat-o

suceava: Pe primul plan

— mijloacele mecanice
Volumul lucrărilor agricole este 

In prezent deosebit de mare în ju
dețul Suceava. Aceasta deoarece 
ploile din perioada 31 august — 15 
septembrie au împiedicat desfășu
rarea normală a muncii în cîmp. 
Acum se lucrează cu forțe sporite 
la strîngerea producției de cartofi, 
la recoltarea sfeclei de zahăr și po
rumbului. importante suprafețe ocu
pate cu aceste culturi urmînd a fl 
semănate cu cereale de toamnă. 
Cum. în zonă, perioada optimă pen
tru semănat expiră la 1 octombrie, 
se acționează la executarea acestei 
lucrări. Realizările sînt bune, mal 
ale3 dacă ținem seama de instabili
tatea vremii din prima jumătate a 
lunii septembrie. Fapt este că pină 
acum au fost semănate aproape 
20 000 hectare din cele 44 000 hecta

Specialiștilor din unități de a urmări 
ca fiecare autocamion sa facă m.n.- 
mum 3—4 transporturi pe zi“. a ținut 
să adauge tovarășul Constantin Gri- 
gorașcu. directorul adjunct ai direcției 
agricole județene. In acest mod sa 
lucra, bunăoară, la C.A.P. Galicea 
Mare. Erau primele ore ale dimine
ții cind toate cele nouă combine a- 
flats in dotarea unității acționau gru
pate pe o tarla de 80 hectare a fer
mei numărul 6. sub directa supra
veghere a șefului de ferma, ing.ner 
Nicolae Iepure, f iecare comb.nj lu
cra in cuplu cu tractoarele folosite 
la transportul ștluleților și stnnge- 
rea tocăturii de coceni. înainte ca 
membrii comisiei de recoltare să dea 
in primire sola respectivă, pen
tru executarea lucrărilor de pre
gătire a terenului, o formație 
de 15 cooperatori cu 3 atelaje mai 
făceau încă o verificare a modului 
concret oum s-a recuperat porum
bul. îndeosebi la capetele solelor. O 
treabă deloc lipsită de importanță. 
Dovada : „Pe cele 30 hectare recol
tate ieri, la a doua recuperare am 
mai strins aproape 1 500 kg de ștlu- 
letl. ce se adaugă la nivelul produc
ției medii, dar și la partea noastră 
de retribuție. Așa că nu ne putem 
permite să risipim nici un bob“. a- 
firrnă Eugen Drăghlci, șeful unei e- 
chipe de cooperatori și membru al 
comisiei de recoltare. Șl la ferma 
nr. 1 a aceleiași cooperative agricole 
se lucra cu spor la transpcrtul po
rumbului. Sub coordonarea directă a 
economistei Liana Ciobar.u se încărca 
mecanizat porumbul, astfel că zilnic 
se transportă de aici cîte 60 de tone 
în baza de recepție din zona Băi- 
lești. „Am putea transporta mai 
mult, intervine in discuție șoferul 
Ștefan Duda, dacă s-ar grăbi descăr
carea".

Așa cum spuneam, de dimineață, 
la ferma nr. 6 a cooperativei agri
cole din Galicea Mare am fost mar
torii unei activități bine organizate. 
Din curiozitate ne mai abatem pe 
aici și spre seară. Aceeași maximă 
mobilizare de forțe, cu o singură 
excepție de ordin organizatoric : 
două combine, lipsite de remorci, ri
sipeau pe cimp tocătura de coceni, 
care constituie un foarte bun furaj 
pentru animale. Cei doi combi meri, 
George Durlanu șl Marin Zuluf, acu
zau pe tractoriștii ce nu se grăbeau 
să tină pasul cu ei la recoltat. Ade
vărul este că principala acuzație re
vine șefului de fermă, sub privirea 
și îngăduința căruia se lucra in acest 
mod care, într-o oarecare măsură, 
explică și faptul că in baza furajeră 
a unității amintite stocul de nutre
țuri este încă neîndestulător, cum de 
altfel a fost și in iarna trecută.

Desigur, exceptînd aceste aspecte 
izolate pe fluxul recoltării și trans
portului porumbului, se poate apre
cia. cu deplin temei, că toți lucră
torii ogoarelor doljene — care in a- 
cest an trebuie să recolteze porum
bul pe 128 233 hectare — sînt ferm 
hotărîți să se încadreze în terme
nele stabilite, să evite orice formă 
de risipă a recoltei și să obțină, ca 
Si la culturile cerealiere din vară, 
cele mai mari producții înregistrate 
vreodată în județul Dolj.

Nicolae BABALAu 
corespondentul „Scinteii"

re prevăzute. De altfel, însămînta- 
rda orzului de toamnă șl a plante
lor de nutreț a fost terminată, for
țele mecanice fiind concentrate 
acum la semănatul griului și seca
rei. Vitezele de lucru sint in crește
re de la o zi la alta, pe măsură ce 
solul se zvintă pe suprafețe mal 
mari și permite intrarea tractoare
lor șl mașinilor agricole la pregăti
rea terenului și semănat. în ziua de 
20 septembrie, de exemplu, au fost 
însămințate 1517 hectare, cu peste 
1 000 hectare nlai mult decît în ziua 
precedentă. Mijloacele mecanice și 
forțele umane afectate acestei lu
crări permit terminarea insămin'ă- 
riior pină la data de 1 octombrie, 
așa cum a indicat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizi
tei de lucru in județul Suceava. 

Pentru traducerea în viață a sarci
nilor și indicațiilor conducătorului 
partidului și statului nostru de a 
obține producții la nivelul obiecti
velor noii revoluții agrare, lucră
torii ogoarelor sucevene, pe lingă 
strădaniile de a se încadra cu se
mănatul in perioada optimă, mun
cesc cu înaltă răspundere pentru 
efectuarea unor lucrări de cea mai 
bună calitate.

în Consiliul Unic Agroindustrial 
Verești. unde cantitatea de precipi
tații din prima jumătate a lunii sep
tembrie a depășit, in medie. 130 li
tri pe metrul pătrat, lucrările sînt 
ceva mai rămase in urmă. De aceea, 
comandamentul agricol județean a 
redistribuit de la S.M.A. Cîmpulung 
Moldovenesc, aflată în zona de mun
te a județului, 11 tractoare în uni
tățile agricole din acest consiliu 
unic. De fapt, toate tractoarele din 
zona montană lucrează acum in u- 
nitățile agricole socialiste. Alături 
de această măsură. peste tot s-a 
trecut la lucrul în două schimburi 
la arat și m schimburi prelungite 
la pregătirea terenului șl semănat. 
„Am învățat din experiența anului 
trecut — ne spunea inginerul Costl- 
nel Ionescu, președintele Coopera
tivei Agricole de Producție Verești 
— că de încadrarea în epoca optimă 
și respectarea strictă a tehnologiei 
la semănat depinde în măsură ho- 
tă.rîtoare nivelul producției. Asa am 
reușit ca în acest an să obținem, in 
medie, 8 340 kg grîu și aproape 6 000 
kg orzoaică de primăvară la hec
tar, cele mai mari producții'din is
toria unității. De aceea, la pregăti
rea terenului folosim agregatele 
complexe, in funcție de structura 
solului și plantele premergătoare, 
iar semănatul se face sub stricta 
supraveghere a inginerului-șef. Cre
dem că astfel vom putea obține 
producții de cereale foarte bune si 
în anul viitor".

Pe terenurile Cooperativei Agri
cole de Producție Fîntinele ploile 
au fost și mai abundente, cantitatea 
de precipitații totalizînd. după cum 
ne spune Titus Roșogas, inginerul- 
șef al unității, peste 200 litri pe mp 
în două săptămîni. Din această cau
ză. tractoarele de aici au lucrat în 
alte cooperative agricole. La Fîn
tinele s-a putut intra în cîmp cu

alba: Transportul sfeclei de zahăr 
trebuie organizat mai bine

Recoltarea sfeclei de zahăr ocupă 
și în. unitățile agricole din județul 
Alba un loc important în cadrul 
actualei campanii de toamnă. Din 
multe unităti au fost transportate 
cantități mari de sfeclă la întreprin
derea de Industrializare a Sfeclei de 
Zahăr din Teiuș.

La Cooperativa Agricolă din 
Crăciunelu de Jos au fost mobilizați 
la recoltat peste 300 cooperatori. 
„Acesta este efectivul zilnic angajat 
la executarea acestei lucrări — ne 
spune loan Pascu. președinte
le cooperativei. Din 70 hectare am 
recoltat deja 30". într-adevăr. se 
lucrează la recoltat cu forțe spo
rite. Producția este bună și tre
buie valorificată cu grijă. Cu toate 
acestea, tovarășa Steliana Cristea, ln- 
ginera-șefă a unității, nu pare a fi 
mulțumită. De ce oare 7 „Conform 
asolamentului, pe întreaga supra
față ocupată cu sfeclă de zahăr 
urmează să însămînțăm grîu. Te
renul se eliberează cu intîrziere. iar 
plugurile nu pot intra în brazdă. Ne 
pune bețe-n roată transportul".

în legătură cu ritmul de transport 
al celor cîteva sute de tone de 
sfeclă de zahăr din cîmp este edifica
tor următorul aspect : in preziua do
cumentării noastre in unitate fusese
ră transportate direct la întreprinde
rea de industrializare doar... 20 tone, 
în acest ritm este nevoie de săptă- 
mini pentru eliberarea terenului in 
vederea insămințărilor, care. în a- 
ceastă zonă, trebuie să se în
cheie la 1 octombrie. „Se apro
pie prînzul — se arată îngrijorat 
președintele cooperativei — și din 
cele 5 mijloace de transport, care 
trebuiau să vină de la ITSAIA 
Alba, nu s-a prezentat nici ufiul. Pe 
de altă parte. nu putem utiliza 
mijloacele de transport proprii — 
două camioane și cinci remorci — pen
tru că nu avem motorină. Ne-ar veni 
în ajutor deschiderea bazei de pre
luare din comună. în acest caz n-am 
mai face transporturi lungi și costi
sitoare, cale de 30 km la întreprin- 
d :re“.

Si conducerea Cooperativei Agri
cole din Bucerdea Grinoasă speră ca 
prin deschiderea bazei din Crăciunelu 

mijloacele mecanice abia în ziua de 
19 septembrie, la amiază. Pentru re
cuperarea intîrzierilor se ac ionează 
cu forțe sporite la eliberarea tere
nului de recoltă și crearea unui su
ficient front de lucru la arat, la 
pregătirea terenului și semănat. S-a 
reușit astfel ca pină în seara zilei 
de 22 septembrie să se elibereze 
peste 400 hectare șl să se însămîn- 
țeze primele 100 hectare din cele 
740 prevăzute. Cum insă pe măsu
ră ce solul se zvîntă se lucrează 
ușor — la pregătit, de exemplu, pe 
întinse suprafețe nefiind nevoie 
de mai mult de două treceri — 
viteza de lucru sporește simțitor, 
ceea ce creează condiții ca și aici, du 
ajutorul primit de la S.M.A.-urile 
din zona de munte, însămințările să 
se încheie în epoca optimă.

Pe o solă a Cooperativei Agricole 
de Producție Siminicea, mecanizato
rul Mihai Antoneac semăna seca
ră. Terenul era doar ușor zvintat. 
insă' incorporarea semințelor în sol 
se făcea la adincimea și densitatea 
stabilite în tehnologie. „Nu mai pu
tem aștepta — ne-a spus el — pen
tru că sîntem in Intîrziere. Trebuie 
Să folosim foarte bine timpul. Nu
mai așa vom putea termina insă- 
mințările pînă la 1 octombrie". Pen
tru a evita tasarea solului de către 
roțile tractorului, la semănătoare 
scormonitorul a fost înlocuit cu o 
mică grapă cu discuri. Se asigură 
astfel afînarea mai bună a solului. 
Această modificare a fost efectuată 
)a toate semănătorile de la S.M.A. 
Verești. Tot pentru a reduce numă
rul de treceri, la pregătirea terenu
lui se lucrează cu grapa cu discuri 
în agregat cu lamă nivelatoare si 
grape fixe, asigurindu-se mărunți- 
rea corespunzătoare a solului, nive
larea și prelucrarea lui pină la a- 
dîncimea de semănat. •

La insămînțări sint concentrate 
suficiente forțe. în aceeași măsură 
însă trebuie grăbit ritmul recoltării 
și eliberării tuturor suprafețelor ce 
urmează a fi semănate. Pentru că 
In unele unități agricole, utîde ploi
le au fost mai abundente, avansul 
între eliberat terenul și semănat 
este mic.

Sava BEJINARIU 
corespondentul „Scinteii"

de Jos să soluționeze problema 
transportului sfeclei de zahăr, care se 
desfășoară anevoios. „Cu 9 mijloace 
de transport îhtr-o singură zi am 
transportat doar 80 tone de sfeclă 
de zahăr, argumentează Emil Mihu, 
președintele cooperativei. Explicabil 
de ce. Mașinile efectuează direct la 
întreprindere doar cite un transport 
pe zi. Mai avem in cimp 200 tone 
Sfeclă de zahăr și Ș4 hectare de re
coltat, Suprafață pe care am prevă
zut să însămînțăm grîu".

în vreme ce președinții celor două 
cooperative. împreună cu specialiști 
se zbat să urgenteze transportul 
recoltei, la baza de preluare din 
Crăciunelu de Jos este liniște. 
Șeful bazei, Gligor Boar, mai aș
teaptă niște motorină și ulei pentru 
Începerea probelor la statia de sor
tare și încărcat in vagoane.

Situațiile întilnlte la Crăciunelu de 
Jos și Bucerdea Grinoasă nu sînt 
singulare. în, multe cooperative agri
cole se constată Un decalaj între 
recoltarea și transportul sfeclei de 
zahăr. Din această cauză, in prezent 
se află în cimp aproape 30 000 tone 
sfeclă de zahăr care așteaptă mij
loace de transport. Un număr im
portant din aceste mijloace se aflau 
insă intr-un șir lung la poarta în
treprinderii de Industrializare a 
Sfeclei de Zahăr din Teiuș. Uneori 
acestea stau la rînd și cite 5—8 ore 
pină ajung la descărcat „întreprin
derea lucrează din plin — ne spune 
inginerul loan Vințeler, directorul 
întreprinderii. Avem în unitate Un 
stoc de aproximativ 2 500 tone de 
sfeclă de zahăr. în viitor, recoltarea 
și livrarea vor trebui limitate la ca
pacitatea de prelucrare a fabricii, 
conform graficelor întocmite. Am 
deschis baze de preluare de la Uni
rea și Sebeș și le vom deschide pe 
cele de la Crăciunelu de Jos și 
Jidvei".

Organele de specialitate au datoria 
să asigure o corelare strînsă intre 
recoltare și transport. astfel îneît 
mijloacele auto să nu fie transfor
mate in depozite pe roți.

Ștefan DINICA 
corespondentul „Scinteii"

Marea amploare a construcțiilor de locuințe, ee 
Situează țara noastră pe unul din primele locuri in 
lume, constituie o elocventă expresie a politicii parti
dului de asigurare a unor condiții tot mai bune de 
muncă și viață întregului nostru popor. Realizările 
de seamă obținute in acest domeniu in anii socia
lismului și cu deosebire in perioada ce a trecut de la 
Congresul al ÎX-lea al partidului se materializează 
în îmbunătățirea considerabilă a condițiilor de locuit 
la orașe și sate — peste 80 la sută din populație 
locuiește in case noi — în schimbarea radicală a 
înfățișării localităților patriei, aflate in plină dezvol
tare și modernizare. Ritmul înalt al construcțiilor de 
locuințe va fi continuat și in viitor. Așa cum se 
arată in proiectul Programului-Directivă al celui de-al 
XIV-lea Congres al partidului, în cincinalul 1991—1995 
se vor construi 700 000 apartamente în municipii, orașe 
și viitoare centre agroindustriale, rezolvindu-se prac
tic problema locuințelor.

Iată de ce, așa cum a subliniat în repetate 
rînduri secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este necesar să se depună toate 
eforturile, să se ia toate măsurile pentru realizarea 
ritmică a planului și în acest sector de activitate, 
să se acționeze cu maximă responsabilitate pentru 
respectarea strictă a termenelor în condiții de calitate 
sporită a lucrărilor. $1 la recenta ședință a Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R. s-a cerut să fie 
accelerat ritmul de lucru pe șantiere, să se intensifice 
lucrările de construcții-montaj pentru realizarea în 
întregime a programului de locuințe.

în acest spirit, toate trusturile și antreprizele de 
construcții-montaj trebuie să întocmească programe 
de măsuri pe baza cărora să se urmărească zilnic 
darea în folosință a noilor obiective, să se treacă Ia 
recuperarea restanțelor ce s-au ivit, prin perfecțio
narea organizării producției și a muncii, prin concen
trarea mijloacelor și a forței de muncă în vederea 
accelerării ritmului de lucru pe șantiere și în bazele 
de producție, întărirea ordinii și disciplinei, comba
terea risipei sub orice formă s-ar manifesta. O 
atentie deosebită trebuie să se acorde de către factorii 
cu atribuții în această privință asigurării cil ma
terialele necesare a fiecărui loc de muncă, Spre a se 
evita orice fel de irosire a timpului de lucru. Nici 
un minut pierdut, nici un moment.de slăbire a ritmu
lui nu trebuie să existe pînă la Îndeplinirea planului.

în mod deosebit se impun asemenea măsuri în 
județele care au acumulat restanțe in anti precedent!, 
precum Călărași, Gorj, Giurgiu, Iași și altele, unde 
discrepanțele dintre plan și realizări, in loc să se 
diminueze, așa cum s-â cerut și s-au luat angajamente 
in baza posibilităților existente, s-au accentuat și mai 
mult. O situație necorespunzătoare Înregistrează pe 
primele opt luni ale anului și unele Județe care in anii 
anteriori și-au îndeplinit ritmic Indicatorii de plan. 
Este cazul trusturilor și antreprizelor de construcții 
din Județele Argeș, Brașov, Botoșani șl altele, în care 
există toate condițiile ca rezultatele actuale să fie 
mult îmbunătățite în vederea realizării tuturor 
apartamentelor planificate. Folosirea din plin a fie
cărei zile din lunile ce au mai rămas pină la sfirșitul 
anului trebuie să conducă la îmbunătățirea radicală a 
activității, la accelerarea ritmului de dare în folosință 
a noilor blocuri de locuințe, a apartamentelor destinate 
oamenilor muncii.

Alături de constructori, consiliile populare trebuie 
să mobilizeze cetățenii, să ia măsuri pentru ajuto
rarea unităților de construcții de către celelalte între
prinderi, să-și îndeplinească atribuțiile ce le revin 
pentru realizarea programelor adoptate în această pri
vință. Organele locale de partid și de stat trebuie să 
acorde un sprijin concret, permanent, să exercite un 
control șistomatic, să manifeste o și mai profunda 
implicare în buba desfășurare a activității, în redre
sarea sa. Se impune, în același timp, un stil de mun
că radical schimbat al cadrelor de conducere, al co
mitetelor de partid pe trusturi și antreprize, exigent 
și în același timp eficient, care să contribuie în mod 
decisiv la îmbunătățirea muncii. Așa cum au relevat o 
scrie de controale ale factorilor centrali, precum și 
utiele anchete publicate în ziarul nostru, chiar dacă 
unitățile de construcții se confruntă și cu o seamă de 
greutăți obiective, legate în principal de aproviziona
rea tehnlco-materială ritmică in cantitățile și sorto- 
tlpodimensiunlle terute, majoritatea- deficiențelor sint 
generate de cauze subiective, a căror soluționare stă 
în puterea factorilor locali.

Ziarul „Scîhtela" va relata asupra modulul concret 
în care se acționează în această perioadă în trusturile 
și antreprizele de construcții, pe șantierele de locuințe. 
Prezentăm astăzi situația existentă și măsurile ce se 
întreprind în județul Giurgiu.

Ritmul construcțiilor de locuințe 
trebuie și poate fi intensificat

în județul Giurgiu ritmul con
strucțiilor de locuințe nu s-a ridicat, 
de la începutul acestui an si pină 
în prezent, la nivelul planificat, in 
ciuda faptului că aici există un pro
gram special care prevede ca pînă 
in 1992 să fie finalizate un număr 
de 10 000 apartamente. Efectuarea 
unui raid pe șantierele de construcții 
din mai multe localități ale județu
lui a relevat faptul că organele de 
decizie au luat o serie de măsuri 
menite să ducă la intensificarea lu- ( 
crărilor. astfel incit o parte din se
rioasele rămîneri in urmă să fie re
cuperate în timp cit mai scurt.

Despre cauzele care au generat ne* 
încadrarea în graficele de execuție 
si măsurile ce au fost luate in ve
derea eliminării neajunsurilor înre
gistrate in acest important domeniu 
de activitate ăm purtat o discuție la 
fata locului cu factorii implicați di
rect în activitatea de construcții.

„Cauzele care au determinat ne* 
încadrarea in graficele stabilite — 
ne spune tovarășul Dumitru Popes
cu, directorul întreprinderii Antre
priza de Construcții Montaj Giurgiu 
— sînt și de ordin obiectiv, dar. mai 
ales, subiectiv. Faptul că la unele 
locuri de muncă s-au tolerat dezordi
nea. indisciplina, nu s-a manifestat 
suficientă exigentă in gospodărirea 
judicioasă a materialelor ori nu s-a 
acționat în mod corespunzător in 
ceea ce privește pregătirea și lan
sarea producției, livrarea ritmică in 
condiții de calitate superioară a ele
mentelor prefabricate din beton este, 
trebuie să recunosc, o lipsă a condu
cerii întreprinderii, care nu a con
trolat si îndrumat îndeajuns fiecare 
echipă și brigadă de constructori.

în același timp, lipsa unor sorti
mente de materiale de bază, nece
sare în activitatea de construcții- 
montaj, ca de exemplu oțel-beton, în 
special PC-60. PC-52 șl OB-37, plase 
sudate, elemente BCA de zidărie, 
plăci de vată minerală, conductori 
electrici și altele, precum si lipsa 
pieselor de schimb și a anvelopelor 
pentru o serie de utilaje de săpat, 
transport de prefabricate si beton, 
au frinat procesul de producție. De 
asemenea, am întlmpinăt mari difi
cultăți cu forța de muncă, mai ales

Vâ informăm despre:

Aparate de înaltă competitivitate
Despre întreprinderea de Apara

te Electronice de Măsură și. In
dustriale (IEMI). de pe platfor
ma Pipera, ne vorbește inginerul 
Ion Vulcan, directorul acesteia :

— Profilul întreprinderii noas
tre este directionat pe aparatură 
de măsură, control și testare, ra
diotelefoane și pe electronică pro
fesională. înființată în 1968, 
IEMI a ajuns să producă la era 
actuală o aparatură complexă, so
licitată atit pe piața internă, cit 
și pe cea externă. Pentru ilustra
re, lată cîteva exemple : aparatu
ră tensometrică. standuri automa
te cu calculator personal pentru 
măsurat mărimi electrice și neelec
trice. radiotelefoane cu circuite 
caracterizate prin consum redus 
de energie și radiotelefoane cu 
sinteză de frecvență necesare eco
nomiei naționale. în ce privește 
electronica profesională, aș men
ționa realizarea unui aparat bio
medical de diagnoză și tratament, 
rod al muncii unui colectiv de cer
cetare și producție din cadrul în
treprinderii noastre. Rezultate deo
sebite în proiectare si producție 
am obținut și in cadrul flltaldi 
noastre de la Alba Iulia. unde am 
abordat lucrări la un înalt nivel 
profesional. înscrise pe linia teh
nicii actuale.

Pe lingă aceste realizări notabi
le, au intrat de curind în fabrica
ție și alte produse care se bucură 
de interesul beneficiarilor : frec- 
vențmetru programabil E 0208. 
generator de funcțit E 0507, pun
te programabilă E 0711, sursă 
triplă programabilă 14301, aparate 
indispensabile in laboratoarele u- 
ztnale. De la Constantin Botescu. 
lnginerul-șef al Întreprinderii, a- 
flăm că specialiștii au în lucru o 
nouă generație de radiotelefoane 
echipate in totalitate cu sinteză de 
frecventă, in toate benzile folosite 
în prezent la noi în țară pentru e- 
chipamentele mobile șl fixe. Dată 

cea calificată, unde, la un olan de 
2 260 persoane, am reușit să avem 
doar 1 886. cu un deficit de 374 oa
meni.

Fondul de timp a fost valorificat 
la nivelul întreprinderii noastre în
tr-o proporție încă nesatisfăcătoare. 
această situație datbrihdu-se înregis
trării unui mare număr de ore nelu
crate. Ponderea o dețin absentele 
nemotivate, care s-au ridicat la 
42 610 ore. la care se adaugă alte 
5 796 ore din învoiri si concedii fără 
plată".

„Aș dori să mai adaug — Inter
vine maistrul Marin Ciobanu. secre
tarul biroului organizației de bază 
din cadrul brigăzii hr. 1 a antrepri
zei constructoare — că. pe lingă 
deficientele semnalate alcî. au mai 
fost și altele. De pildă, la o serie de 
puncte de lucru s-a acționat într-un 
ritm nejustificat de lent, deșt au fost 
create toate condițiile pentru respec
tarea cu strictețe a graficelor de exe
cuție. Mal mult decît atit, nu toți 
maiștrii au reușit sâ-gl completeze 
formația minimă de lucru de pini la 
30—35 muncitori, s-a simțit lipsa de 
supraveghere pe parcursul efectuării 
lucrărilor din partea responsabililor 
de lucrări, iar depozitarea necores- 
punzătoare. pe unele șantiere, a unor 
materiale, precum geamuri, ciment, 
var. mortar, prefabricate, cofraie 
metalice, popi metalici, au dus la iro
sirea de timp prețios si la scăderea 
substanțială a ritmurilor de execu
ție".

„Pentru a nune capăt acestei si
tuații absolut inacceptabile, ne spu
ne tovarășul Nicolae Slmion. vice
președinte al consiliului popular ju
dețean. conducerea întreprinderii, 
sub directa Îndrumare a comitetelor 
județean și municipal de partid, a 
comitetelor executive ale consiliilor 
populare județean $1 municipal a 
stabilit un riguros program de mă
suri care vizează :

— urmărirea zilnică a întregii ac
tivități desfășurate de către fiecare 
maistru, echipă șl brigadă în parte, 
prin raportarea, la terminarea pro
gramului, ă realizărilor fizice si va
lorice. in comparație eu graficele de 
execuție :

— pentru creșterea responsabili

fiind complexitatea proceselor in
dustriale din . țară, care solicită 
transmiterea operativă a Informa
țiilor. folosirea acestor radiotele
foane a devenit imperios necesară. 
Iată, de pildă, in banda de 30 
MHz, tipul mobil R 8111 și tipul 
fix R 8011 ; în banda de 80 MHz, 
tipul mobil R 8130 și fix R 8030 ; 
în banda de 130 MHz, tipul mobil 
R 8143 și fix R 8042 — aparate a 
căror realizare, după cum preci
zează lnginerul-șef, se înscrie pe 
linia vastului program de moder
nizare in care întreaga întreprin
dere este angajată și prin care se 
urmărește reducerea consumurilor 
de materiale deficitare, reducerea 
dimensiunii și greutății aparate
lor, fără a se face nici un rabat 
de la parametrii tehnici si calita
tivi. Această nouă generație de 
radiotelefoane cu sinteză, susțin 
specialiștii, este net superioară ti
purilor fabricate pînă in prezent.

D» altfel, se știe, modernizarea 
produselor nu se poate realiza fără 
modernizarea proceselor tehnolo
gice din întreprindere. în această 
idee, noile linii tehnologice pen
tru prelucrarea reperelor meca
nice, cum ar fi liniile eu cen
tre automate de prelucrare, tehno
logiile de prelucrare , cu laser! și 
altele, au dus și vor duce la reali
zarea unor produse de calitate su
perioară. Asta și explică de ce la 
ora actuală conducerea întreprin
derii se preocupă de implementa
rea în fluxurile de fabricație a 
unor linii pentru realizarea circui
telor hibride, pentru realizarea cir
cuitelor in tehnica montajului pe 
suprafață, proces care, o dată în
cheiat. va configura o nouă con
cepție a modulul de realizare a 
produselor IEMI. Eficiența aces
tui proces 7 Produse cu dimensiuni 
$1 greutăți mici, eu fiabilitate ri
dicată, eu un grad înalt de auto
matizare a proceselor de asambla
re, care, pină în prezent, se reali

tății maiștrilor în ceea ce privește 
calitatea lucrărilor, gospodărirea ma
terialelor și respectarea termenelor 
de execuție s-a stabilit ca fiecare 
dintre aceștia să preia de la început 
lucrarea și să răspundă de ea pină 
la predarea completă la beneficiar, 
urmînd ca numai echipele de spe
cialitate să fie programate în func
ție de stadiile lucrărilor si graficele 
de execuție ;

— intensificarea controlului teh
nic de calitate la fiecare lucrare in 
parte, astfel incit acesta să nu se li
miteze doar la a constata deficien
țele, ci să aibă sarcina de a supra
veghea. la fata locului, toate opera
țiunile de remediere ;

— urmărirea pe bază de flsă-Ilmită 
• consumurilor de materiale :

— mai buna folosire a mijloacelor 
de transport si a utilajelor din do
tare :

— îfrtocmirea unui program în ve
derea recrutării forței de muncă ne
cesare realizării sarcinilor de pro
ducție din această perioadă :

— Intervenții prompte pentru su
plimentarea cotelor de materiale și 
dotarea corespunzătoare a șantiere
lor cu utilaje și mijloace de trans
port.

Pentru urmărirea îndeaproape a 
aplicării în practică a acestor mă
suri. 8-a constituit un comandament 
rare are menirea de a asigura pre
fabricatele în conformitate cu grafi
cele de livrare și un altul care ana
lizează zilnic rezultatele înregistrate, 
stabilește măsurile necesare pentru 
buna desfășurare a activității de a 
doua zi și soluționează operativ pro
blemele ce se ivesc".

Buna organizare a muncii pe șan
tierele de construcții vizitate, ordi
nea și disciplina intîlnite la fiecare 
loc de muncă, ritmul crestând al lu
crărilor înregistrate de la o zi la 
alta, urmărirea cu rigurozitate a lu
crărilor efectuate, conform grafice
lor demonstrează că, în prezent, s-a 
ajuns pe un făgaș promițător Si că 
măsurile luate au fost de bun augur, 
deși lucrul acesta se impunea a fi 
făcut de mult mai mult timp.

Ion MARIN 
Ion GAGHII

zau, în bună parte, manual. Deja 
este încheiată o primă etapă de 
reorganizare a fluxurilor tehnolo
gice. Practic, execuția cablajelor 
echipate cu componente, cit și e- 
xecuția reperelor mecanice s-au 
centralizat pe întreaga fabrică. Și 
rezultatele nu s-au lăsat așteptate. 
Secțiile de plachete condusă de 
ing. Gheorghe Babuciu. de asam
blare mecanică condusă de ing. 
Dontu Orest, de radiotelefoane 
condusă de ing. Mircea Postelnicu 
și de aparate de măsură și con
trol condusă de ing. Sever Nlțescu 
au înregistrat cele mai bune, re
zultate pe întreprindere.

Concomitent cu lansarea in fa
bricație a unor aparate moderne. 
In parte menționate aici, conduce
rea întreprinderii are in atenție 
realizarea unui nou program de 
înnoire a producției în anul 1990. 
E o perspectivă apropiată, pe co
ordonatele căreia Sint înscrise, ală
turi de produsele din profilul tra
dițional, și altele mai complexe, 
dlh domeniul frecventelor foarte 
înalte și a microundelor, din do
meniul aparaturii destinate auto
matizării măsurării în procesele 
industriale și produselor destinate 
bunurilor de larg consum. Pină la 
intrarea In fabricație a acestora, 
produsele menționate inițial au 
girul calității, viza de ieșire pe 
poarta fabricii către beneficiarii in
terni (care sînt absolut toate ra
murile din economia națională — 
construcții, agricultură și îmbună
tățiri funciare, exploatări miniere 
și forestiere, transport. învățămint. 
cercetare etc) șl externi, din Bul
garia, Pakistan, China. Egipt. Tur
cia, Irak etc., etc. Pentru că marca 
IEMI, e marca unui prestigiu 
dobindft cu sirg, cu migală, cu o 
pregătire profesională de vlrf, cu 
știirița calității.

Marta CUIBUȘ

moment.de
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IN TELEGRAME ADRESATE

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
LA SFECLA 
DE ZAHĂR

ÎN JUDEȚUL BIHOR
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Marghita — 102 880 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Sinnicolau Român — 
100 740 kg la hectar

IN JUDEȚUL COVASNA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Biborțeni — 102 600 kg laductie Biborțeni — 102 600 kg 
hectar

LA SOIA
IN JUDEȚUL BIHOR

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Valea lui Mlhai — 5 740 kg la 
hectar

In telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU, secretar 
general ai Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, lucrătorii ogoa
relor din unitățile agricole de 
stat și cooperatiste fruntașe 
raportează încheierea recoltării 
unor culturi și realizarea de 
producții ridicate, superioare celor 
prevăzute în plan. în telegrame se 
subliniază că, în prezent, se acțio
nează cu toate foițele pentru eli
berarea terenurilor de resturile 
vegetale, efectuarea arăturilor și 
însămințărilor de toamnă, stringe- 
rea legumelor și fructelor, recol
tarea și depozitarea furajelor, pen
tru transportul recoltei obținute la 
bazele de recepție și la unitățile 
prelucrătoare.

In încheierea telegramelor, oa
menii muncii din unitățile agricole 
respective se angajează să mun
cească cu hotărîre și cu înaltă răs
pundere pentru efectuarea Ia timp 
și de calitate a tuturor lucrărilor 
agricole, in vederea realizării în 
acest an a celor mai mari produc
ții vegetale și animaliere de pină 
acum, contribuind astfel la înfăp
tuirea obiectivelor noii revoluții 
agrare.

în telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, colective de 
oameni ai muncii raportează obți
nerea unor noi și importante suc
cese in îndeplinirea sarcinilor de 
plan in perioada care a trecut din 
acest an și din actualul cincinal.

Schela de Producție Gaze Natu
rale Tg. Mureș raportează îndepli
nirea planului pe 10 luni ale anu
lui 1989, realizind, suplimentar, o 
producție de 83 milioane lei, în
treaga depășire fiind realizată în 
condițiile creșterii productivității 
muncii. .> ,

Flotați*' Centrală Baia Mart -fa- .,—„ 
portează îndeplinirea planului pe 9 milioane lei și .«-aueconomisit, 4’ 
luni ale anului 1989 și realizarea tone metal.

unei producții suplimentare de 48,9 
milioane lei. concretizată in depă
șirea producției fizice de plumb șl 
cupru in concentrate și în însem
nate cantități de metale prețioase 
— toate ca urmare, în principal, a 
creșterii mai accentuate a randa
mentelor de extracție.

întreprinderea Mecanică de Ma
terial Rulant 
Napoca 
planului 
mind ca 
tembrie 
mentar, 
milioane..................... .
parațe peste plan 9 locomotive, a

. fost recondiționat s un vplum , de.
'piesfe si subanșawfeț6\J^Bt)esț?;.l.?P 
milioane lei și .s-aaL economisit, .47

„16 Februarie" Cluj- 
raportează îndeplinirea 
pe 3 ani și 9 luni, ur- 
pînă la finele lunii sep- 
1989 să realizeze, supli- 
o producție de peste 20 
lei. Totodată, au fost re-

îi1

Cronica zilei
Tovarășul Ion Stoian, membru su

pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-a 
întilnit, sîmbătă, cu Viktor Miro- 
nenko, prim-secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist Leninist, care conduce dele
gația tineretului sovietic la întîl- 
nirea prietenească dintre reprezen
tanți ai tineretului din Republica So
cialistă România și ai tineretului 
din Uniunea Sovietică.

In timpul întrevederii au fost

evocate relațiile de prietenie șl cola
borare dintre partidele, țările șl 
popoarele noastre, care se dezvoltă 
continuu, pe multiple planuri, în 
spiritul înțelegerilor stabilite cu pri
lejul întîlnirllor și convorbirilor la 
cel mai înalt nivel. S-a subliniat că, 
în cadrul acestor bune relații, se în
scriu și raporturile dintre cele două 
organizații de tineret.

A fost de față E. M. Tîajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

SIBIU : Exportul — exemplar îndeplinit
Colectivele de oameni ai muncii 

din industria județului Sibiu ma
nifestă o preocupare constantă 
pentru realizarea ritmică și la 
inalți parametri calitativi a tutu
ror produselor destinate partene
rilor de peste hotare. Astfel, ca ur
mare a introducerii și generalizării 
unor tehnologii noi, de mare pro
ductivitate, asimilării unor produse 
noi, de înaltă tehnicitate 
plexitate, realizării unor 
competitive cu un înalt 
prelucrare și valorificare 
riilor prime și materialelor, orga.

șl com- 
produse 
grad de 
a mate-

nizârii de secții, ateliere, linii teh
nologice și formații specializate 
pentru producția de export, in pe
rioada care a trecut din acest an 
numeroase unități -și-au depășit 
sarcinile la export, în condiții de 
calitate superioară. Printre între
prinderile care și-au onorat exem- 
?lar sarcinile la export se numără 
ntreprinderea de Piese Auto, Me

talurgica, Libertatea, Dumbrava, 
„7 Noiembrie", „Flamura Roșie", din 
Sibiu, „Mecanica" și „Tîrnava" din 
Mediaș, întreprinderea de Sticlărie 
din Avrig. (Ion Onuc Nemeș).

TELEORMAN : Producție fizică suplimentară
Angajați cu toate forțele in 

marea întrecere socialistă ce se 
desfășoară în întimpinarea Con
gresului al XlV-lea al partidului, 
oamenii muncii din industria ju
dețului Teleorman acordă o aten
ție deosebită realizării ritmice a 
sarcinilor de plan la producția fi
zică. Astfel, prin măsurile inițiate 
pentru folosirea cu indici superiori 
a mașinilor și utilajelor din dota
re, asimilarea unor tehnologii mo
derne și generalizarea unor va
loroase inițiative muncitorești, in 
perioada ce a trecut din acest an

s-au realizat suplimentar 18,1 mili
oane metri cubi de gaze asociate 
utilizabile, 567 000 rulmenți, mașini 
și utilaje agricole în valoare de 
6,5 milioane lei, mijloace de auto
matizări electrotehnice, utilaje teh
nologice pentru industria chimică, 
prefabricate din beton, tricotaje, 
confecții textile și alte produse 
necesare economiei naționale si 
solicitate de partenerii externi. De 
remarcat că aceste sporuri de pro
ducție au fost obținute, în cea mai 
mare parte, pe seama creșterii 
productivității muncii. (Stan Ște
fan).

IAȘI : Acțiuni de înnoire a producției
Oamenii muncii din industria 

județului Iași acționează în mod 
susținut pentru continua înnoire și 
diversificare a producției, pentru 
îndeplinirea întocmai a sarcinilor 
de plan prevăzute pentru anul in 
curs și pe întregul cincinal. In pe
rioada care a trecut de la Începu
tul anului au fost asimilate și in
troduse în fabricație noi mașini- 
unelte prelucrătoare de metal, uti
laje, instalații și echipamente pen
tru industria constructoare de ma
șini, mijloace de automatizare e-

lectrotehntce și electronice, pro
duse de mecanică fină, scule și 
accesorii, aparate de radio, alte 
bunuri materiale. Cu cele mai 
bune rezultate in înnoirea produc
ției se înscriu întreprinderile me
canică „Nicolina", de prelucrare a 
lemntjlui. „Țesătura", „Textila" și 
altele din Iași, de traductoare și 
regulatoare directe, de perdele și 
tricotaje și „Integrata" de țe
sături subțirj din Pașcani. (Manole 
Corcaci).

R. P. CHINEZA

Un avanpost al tehnicii de vîrf
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ducție a Studiourilor de filme 
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„Săptămîna Crucii Roșii44

Tradiționala manifestare „Săp- 
tămina Crucii Roșii" are loc anul 
acesta sub un generic care definește 
una din laturile cele mai importante 
ale acestei largi organizații de masă 
din țara noastră : „Crucea Roșie — 
factor activ pentru ridicarea nivelu
lui de cultură sanitară”.

Desfășurindu-se intr-o perioadă 
cind intregul nostru popor dezbate 
cu însuflețire documentele pregăti
toare ale Congresului al XlV-lea al 
partidului, exprimind unanima 
voință ca apropiatul forum al comu
niștilor români să-l realeagă pe to
varășul Nicolae Ceaușescu in funcția 
supremă de secretar general al 
partidului — chezășie sigură a 
Înaintării neabătute a patriei 
drumul 
cialiste 
testare 
pentru 
ai Crucii Roșii din țara noastră de 
a-și reafirma prin fapte hotărirea 
de a răspunde înaltei chemări adre
sate de secretarul general al parti
dului : „Să facem astfel, incit aten
ția și grija deosebită pe care so
cietatea noastră socialistă le mani
festă pentru crearea celor mai bune 
condiții de muncă și viață ale po
porului, pentru dezvoltarea tuturor 
localităților să constituie — pentru 
toți cei ce activează in cadrul Crucii 
Roșii — un puternic îndemn de a-și 
aduce o contribuție tot mai mare la 
creșterea continuă a gradului de 
civilizație, materială și spirituală, a 
întregii noastre națiuni, la înflori
rea continuă a României socialiste".

Ca parte componentă a Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
Crucea Roșie acționează, sub îndru
marea organelor și organizațiilor de 
partid, cu sprijinul organizațiilor 
democratice de masă și in strînsă 
conlucrare cu organele sanitare, 
adueîndu-și o însemnată contribuție 
la menținerea stării d<_ sănătate și a 
vigorii populației, în toate verigile 
acestei activități, un rol de seamă 
revine ridicării continue a gradului 
de cultură sanitară a cetățenilor, 
condiție de bază a preintimpinăirii 
Îmbolnăvirilor. Beneficiind de îndru
mările de Înaltă competență științi
fică din partea tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
întregul activ al Crucii Roșii iși 
concentrează acțiunile asupra celor 
mai importante obiective menite să 
asigure acest bun de preț care este 
sănătatea oamenilor.

Cele aproape 129 000 de grupe sa
nitare și posturi de prim ajutor, 
întrunind peste o jumătate de milion 
de tineri și tinere, acționează, îm
preună cu personalul sanitar, pentru 
asigurarea condițiilor de igienă la 
locurile de muncă, fiind gata tot
odată. să acorde primele îngrijiri în 
caz de nevoie. Un mijloc important 
pentru pregătirea și perfecționarea 
acestor formațiuni il constituie 
concursurile anuale, cu organizarea 
etapei naționale la fiecare doi ani. 
în ampla activitate pentru apărarea 
sănătății populației se înscriu șl cele 
peste 62 000 de absolvente aile cursu
rilor âe surori de Cruce Roșie, gata 
să acorde primul ajutor atunci cind 
situația o cere.

Sarcini importante revin Crucii 
Roșii in domeniul educării sanitare 
a tinerei generații. Cu sprijinul

pe 
luminoaselor împliniri so- 

și comuniste, această mani- 
constituie un minunat prilej 
cei peste 7 500 000 membri

organizațiilor U.T.C., al comisiilor 
de femei și al altor organizații de 
la orașe și sate, comitetele județene, 
municipale, orășenești si comunale 
de Cruce Roșie organizează 
tic dezbateri, consfătuiri, 
gale de filme și concursuri 
adecvate, care se bucură 
popularitate.

Sprijinind activ acțiunile 
umanism, privind evoluția armonioa
să a factorilor demografiei, Consi
liul Național 
colaborare cu alte organe și orga
nisme de stat și democratice, orga
nizează anual, eu prilejul „Săptămi- 
nii Crucii Roșii", concursul cu tema 
„Ocrotirea mamei și copilului — 
reflectare a politicii umaniste 
partidului și statului nostru", 
etapă județeană și pe municipiul 
București, iar din doi in doi. am — 
cu etapă republicană.

Peste trei milioane de copii și 
tineri participă anual la concursul 
de educație sanitară și acordare de 
prim ajutor „Sanitarii pricepuți". 
iar in cadrul Festivalului național 
„Cintarea României" — la concursul 
bianual de creație literară și artă 
plastică „Pentru sănătate și umani
tate". Tot pentru copii și tineri se 
organizează anual tabăra cu profil 
sanitar in localitatea Arbănași — 
Buzău, unde se desfășoară și etapa 
republicană a concursului ..Sanitarii 
pricepuți", precum și o tabără inter
națională de profil —. * 
tineretului Costinești.

Unul din domeniile 
puse în slujba vieții, in 
umanism se manifestă 
activitatea Crucii Roșii, 
donările onorifice de singe, 
depășesc astăzi 94 la sută din can
titatea totală recoltată anual.

Animată de spiritul profundului 
umanism ce caracterizează întreaga 
politică internă și externă a parti
dului și statului nostru, de înaltul 
prestigiu de care se bucură in lume 
România socialistă, președintele său, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Crucea 
Roșie română iși aduce, alături de 
celelalte 144 societăți naționale de 
Cruce Roșie, o contribuție marcantă 
la afirmarea în viață a păcii și 
colaborării între popoarele lumii.

siste ma- 
colocvii, 
pe 
de

teme 
mare

de înalt

al Crucii Roșii, în

a 
eu

la stațiunea
importante 

care înaltul 
din plin in 
îl constituie 

care

Printre acțiunile ce se vor desfă
șura anul acesta în cadrul „Săp- 
tăminii Crucii Roșii" se evidențiază 
adunarea festivă care va avea loc 
in Capitală, expoziția de artă apli
cată și decorativă, organizată în 
colaborare cu Ministerul Educației 
și Invățămîntului și Ministerul 
Muncii, unde vor fi expuse lucrări 
selecționate în faza republicană a 
concursului „Muncă și sănătate". 
Totodată, la Brăila se va desfășura 
a Vil-a ediție a filmului de amatori 
cu tematică de Cruce Roșie.

Comitetele de Cruce Roșie județe
ne și al municipiului București vor 
organiza adunări în care se va pre
zenta expunerea „Grija partidului 
și statului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii pentru asigurarea celor mai 
bune condiții de muncă și viață, de 
ocrotire a sănătății întregului popor. 
Contribuția Crucii Roșii la ridicarea 
continuă a nivelului de cultură sa
nitară a populației". Cu acest prilej 
vor fi inminate diplome și insigne 
celor mai merituoși activiști obștești 
ai organizației. Tot in aceste zile va 
avea loc etapa județeană a concursu
lui grupelor sanitare ale Crucii Roșii 
și cel al posturilor de prim ajutor 
din unitățile industriale.

Direct implicați in toate activită
țile de bună gospodărire a așezări
lor țării, membrii de Cruce Roșie, 
întreg activul acestei organizații îi 
vor mobiliza în aceste zile pe cetă
țeni la acțiuni de igienizare și în
frumusețare a locurilor de muncă și 
căminelor muncitorești, internatelor 
și căminelor studențești, gospodări
ilor. a tuturor localităților.

Toate acestea si numeror.se alte 
acțiuni ce se vor desfășura în cadrul 
tradiționalei „Săptămîni a Crucii 
Roșii" trebuie să constituie o con
firmare a modulul în care membrii 
acestei vaste organizații de masă pot 
și trebuie să contribuie la înfăptui
rea marilor exigente pe care le 
ridică societatea, între care la loc de 
seamă se află apărarea sănătății oa
menilor.

Album duminical
Telejurnal
Cintarea României. Omagiul țării, 
conducătorului iubit. Emisiune 
realizată In colaborare eu consi
liul Culturii si Educației Socialiste 
și cu Comitetul de Cultură și Edu
cație Socialistă al județului Har
ghita

30.33 Film artistic. „Nu-ml furați co
pilul !“

11.30 Telejurnal

|
19.00 Telejurnal
19,23 ‘Ctitorii ale Epocii de aur. Deschi

deri spre viitor
19,43 Știința pentru toți
20,16 Tezaur folcloric
20,40 Tn dezbatere : Documentele pentru 

Congresul al XtV-lea al Partidului 
Comunist Român. Înnoirea și creș
terea calității produselor

31,00 Rolul familiei în societatea noas
tră. Exigențe sporite în creșterea 
și educarea copiilor

Si.20 Din lumea capitalului
31.33 Ce-ți doresc eu țle, dulce Românie. 

Versuri patriotice, revoluționare
21.30 Telejurnal

Există la Xian, în zona centrală 
a Chinei, unul din cele mai tulbu
rătoare mesaje ale antichității chi
neze — „armata de ceramică". 
Ne-am plimbat, ore in șir, pe spi
narea unui zid înalt de cincispre
zece metri și gros de optsprezece 
metri, care închide în circumferin
ța sa de 14 kilometri vechea cetate, 
impresionanta construcție are peste 
șase sute de ani, păstrîndu-se prac
tic intactă și azi. Am întîrziat prin 
sălile muzeului „Shanxi", devenit 
azi unul dintre cele mai căutate 
de istorici din întreaga lume, admi- 
rînd sutele de inscripții stelare, dăl
tuite cu migală în plăci de granit 
de către cei mai renumiți caligrafi 
chinezi, sau camera „Confucius", ce 
păstrează între zidurile negre gin- 
durile filozofului, tăiate adine în 
piatră de discipolii săi ; am privit 
cu nesaț migala dusă pină la per
fecțiune de meșterii antichității 
bronzului chinezesc, cu peste patru 
mii de ani în urmă, sutele de piese 
expuse părind a fi abia scoase din 
cea mai modernă turnătorie de pre
cizie : am măsurat cu aceeași ad
mirație linia superbă a arhitecturii 
pagodei Cocorului Alb. înălțată la 
aproape 70 de metri, în urmă cu 
peste o mie de ani.

în preajma acestor tulburătoare 
mărturii de istorie. întrebarea este 
inevitabilă : oare ea, generația de 
azi, ce mesaj va transmite genera
ției de miine 7 în căutarea unui po
sibil răspuns, am vizitat, tot aici, la 
Xian, Centrul de lansare și control 
al sateliților. Pentru că poarta de 
intrare a orașului Xian a devenit 
și poartă de intrare a Chinei spre 
lumea marilor performanțe în cuce
rirea Cosmosului.

„Faceți parte din prima delegație 
a unei țări socialiste care ne vizi
tează centrul nostru, și asta nu în- 
timplător. Pur și simplu pentru că 
sînteți români. Sinteți prietenii noș
tri statornici și adevărați". Cuvinte
le gazdelor se aștern ca o caldă 
urare de bun venit. întrebările pri
mesc cu promptitudine răspuns. 
„Cînd a început construcția centru
lui 7" „In primii ani ai deceniului 
șapte". „Care a fost cel mai greu 
moment din istoria de peste un sfert 
de veac 7“ „Cred că întreruperea 
bruscă, printr-o hotărire uni
laterală, a asistentei tehnice din 
partea specialiștilor străini. Asta 
ne-a ambiționat. Specialiștii noș
tri au dovedit că sînt in stare să 
continue ei înșiși cercetările. în 
condiții interne deosebit de grele, 
printr-un efort propriu de cerceta
re și producție, am ajuns ca in 1970 
să lansăm primul satelit al Chinei. 
Realizat în exclusivitate de China. 
A fost momentul cind am început 
să nu ne îndoim de reușită". „Cine 
sînt oamenii centrului de lansare 
și control al sateliților 7“ „Toți sînt 
chinezi. Mai exact, 508. 80 la sută 
dintre ei au studii superioare. Toți 
slnt promovați în această pasionantă 
muncă pe baza unor teste riguroase, 
îndeosebi pentru evaluarea calită
ții, preciziei și capacității de deci
zie. 80 la sută sînt bărbați și 60 la 
sută au vîrstă sub 35 de ani".

Mai sînt 72 de minute pină la 
întilnirea-surpriză. Unul dintre ex- 
peHi trece și ne prezintă schema 
organizatorică a Centrului de lan
sare și control al sateliților. Rigoa
rea tehnică a organigramei impre
sionează. Notăm în grabă f secția 
de inginerie, secția de dezvoltare 
echipamente tehnologice, secția de 
comunicații, secția de mașini de 
calcul, secția soft, secția traiectorii, 
secția de măsurări, secția de corec
tări, secția de comandă. Și așa mai 
departe, fiecare denumire aducind 
în atenție deprinderi profesionale 
repetabile doar in unități de profil.

Continuăm dialogul. „Cîți sateliți 
ați lansat 7" „Douăzeci și patru. Ul
timul a fost plasat pe orbită cir- 
cumterestră in decembrie 1988". 
„Există performanțe și în domeniul 
lansării de sateliți 7“ „Evident. Pen
tru noi, asemenea performanțe au 
fost înregistrate in 1970, cind China 
a devenit a treia țară din lume ca
pabilă să producă și să lanseze sa
teliți proprii ; în 1981, cînd am lan
sat simultan trei sateliți cu o sin
gură rachetă ; în 1975, cînd am pus 
la punct tehnica de recuperare a sa
teliților". „E greu să construiești și 
să lansezi sateliți 7“ „Pentru noi a 
fost greu. Chiar foarte greu. Dar 
momentul a trecut de mult. Astăzi 
sintem competitivi. Dificultatea, a- 
cum. constă în menținerea competi
tivității". „De unde știți că sînteți 
competitivi?" „Simplu! Dacă o serie 
de țări occidentale dezvoltate — 
Japonia, S.U.A., R.F.G., Franța etc. 
— apelează la relații de cooperare 
cu China în execuția și lansarea de 
sateliți, este un semn sigur al com
petitivității". „Aveți la îndemină un 
exemplu 7“ „Specialiștii Ministeru
lui Industriei Astronautice au pre
cizat că racheta purtătoare „Marșul

însemnări de călătorie

cel lung-3" are o forță de tracțiune 
foarte ridicată, capabilă să înscrie 
pe orbită sarcini mari. Racheta e a- 
limentată cu hidrogen și oxigen 
lichefiat, ceea ce-i asigură, în con
diții de temperaturi scăzute, o mare 
forță de tracțiune".

...încă treizeci de minute pină 
la întîlnirea-surpriză. Coridoarele 
lungi, garnisite cu covoare cărămi
zii, taie drum printre zeci de birouri, 
spre care privim prin pereții de 
sticlă. Rind pe rind, lumea incifra- 
tă a tehnicii de virf prin care pășim 
Iși dezvăluie fața primitoare. Oa
meni puțini. Peste tot auzi numai 
torsul fin al calculatoarelor și, din 
cînd în cînd. cite un scurt dialog 
Incifrat la maximum. „Ce tipuri de 
calculatoare utilizați 2“ „Pină în a- 
nul trecut, numai calculatoare de 
mare capacitate produse în China. 
Acum am achiziționat două mari 
calculatoare americane din ultima 
generație". „De ce atîtea calculatoa
re 7“ „Sînt multe calcule care tre
buie efectuate cu cea mai mare pre
cizie și intr-un timp extrem de 
scurt. Aici. prelucrăm datele si 
transmitem comenzi către sateliți 
și către unitățile de supraveghere 
din țară : la Kashi, in vest, la Chan- 
gehun, în nord, la Nanhing și 
Mingxi, în sud, și pe o navă spe
cială aflată în largul Oceanului Pa
cific". „Observăm că sînt și oameni 
mai in vîrstă ; cîți 7“ „Avem 54 de 
tehnicieni și specialiști din prima 
generație. Nu numai că sînt utili, 
dar marea majoritate sînt indispen
sabili. Ei au devenit adevărați ex- 
perți. Noua generație de specialiști, 
generația care va duce mai departe 
cercetările noastre în domeniul cu
noașterii Cosmosului, se poate for
ma numai in preajma unor aseme
nea experțl. De fapt, in întreaga 7 
Chină puteți întîlni un respect 
adine față de omul in vîrstă, aflat 
încă în procesul muncii și creației. 
Aici, unele decizii trebuie luate în 
cîteva secunde. Or, pentru asta tre
buie sâ ai experiență. Anii se mă
soară prin boabele de orez culese 
— spune un proverb chinezesc, 
vrînd să sugereze nevoia de fapte, 
nu de vorbe, pentru munca fiecă
ruia".

Intrăm In sala de control. Un co
chet amfiteatru, cu fotolii albastre 

»și mese din lemn de paltin. Acolo

unde de obicei ar trebui să fie pro
fesorul. trei rinduri de ecrane-ter- 
minal ale unor calculatoare, supra
vegheate de specialiști. Tineri, unii 
chiar foarte tineri. Ni se explică 
rostul fiecăruia. Și explicația începe 
din locul unde în amfiteatrele noas
tre ar trebui să fie tabla neagrâ. 
Acolo se înșiră, pe un perete ușor 
curbat, patru ecrane mari. Deasu
pra lor, trei ceasuri conectate la 
pulsurile electronice. Fiecare ceas 
cu rostul său. Unul, cel din dreap
ta, indică ora exactă a Beijingului. 
Acum — 14hl8’43”. Cel din mijloc 
indică ora meridianului. La Bucu
rești, cîteva secunde mai tîrziu era.„ 
8hl8’49”. Și. in sfirșit. ora relativă, 
în stingă, care măsoară secundă cu 
secundă timpul de la lansarea sa
telitului pină la plasarea lui pe or
bita stabilită. Pe ecranul ceasului, 
timpul relativ pare încremenit : 
4hl5’24”.

„Ce se întîmplă cu sateliții care 
și-au încheiat misiunea 7“ „Unii sînt 
recuperați — pină acum am recu
perat opt din cei douăzeci și patru 
lansați — alții se învîrtesc la infi
nit în Cosmos. Ei devin ceea ce 
specialiștii numesc, cu un termen 
mai puțin delicat, deșeuri cosmice". 
„Ce avantaje are economia de pe 
urma sateliților 7“ „Enorme. Tehni
ca destinată cosmonauticii îm
pinge înainte cercetarea știin
țifică și ingineria tehnologică 
din intreaga economie. Nu ln- 
tîmplător este considerată teh
nica de vîrf. Apoi, cu ajutorul sate
liților, asigurăm prognoza vremii, 
evaluăm resursele solului și ale sub
solului. Concret, datele obținute prin 
sateliți sînt folosite în geologie, a- 
gricultură și silvicultură, prospec
tarea țițeiului, oceanografie, seismo
logie, cartografie, sistematizare ur
banistică, transport etc. Ca să nu 
mai vorbim despre cei trei sateliți 
de telecomunicații, cu ajutorul căro
ra asigurăm telecomunicații moder
ne atît în țară, cit și in legătură 
cu străinătatea sau realizăm trans
misiuni TV de calitate pe întreg 
cuprinsul țării. în orice colț al Chi
nei, cele trei programe TV de la 
Beijing pot fi recepționate fără an
tenă, doar cu un simplu cablu de 
trei-patru metri". „La ce Înălțime 
se află orbitele sateliților chine
zești 7" Sateliții pentru fotografierea 
terestră — la două sute de kilome
tri. sateliții meteorologici — la nouă 
sute kilometri, iar cei de telecomu
nicații — la 35 800 kilometri"...

...Un scurt semnal sonor și în sala 
de control se lasă o liniște deplină. 
„Priviți spre ecranul care are dese
nată harta Chinei" — ni se spune. 
Punctul roșu care a apărut deasu
pra Oceanului Pacific începe să se 
rostogolească spre granițele Chinei. 
După numai cîteva secunde, punctul 
abia perceptibil se transformă in
tr-o licărire care înaintează văzînd 
cu ochii. Este ora 14,23’27”.

Ora exactă a întilnirii-surpriză.
Calculatoarei» lucrează din plin, 

transmițînd datele pe ecranul din 
fața noastră. Punctual, satelitul me
teorologic lansat in vara trecută a 
sosit la intîinirea-surpriză. Semna- . 
lele..transmise «int toarse cu finețBc, 
intr-un mereu mat lung fir rubiniu, 
ce se întinde, acum, peste pămlntul 
Chinei. Este 
se stabilesc 
magistrale 
prin centrul 
nului din apropiere de Xian, și prin 
vest, undeva pe lingă instalațiile 
de control de la Kashi.

China iși privește acum di? Cos
mos chipul. Drumul Chinei spre 
deslușirea tainelor Cosmosului a in
trat in linie dreaptă...

momentul în care aici 
parametrii viitoarelor 
Siderale ale satelitului 
tării, pe linia meridia-

Viorel SALAGEAN

t

L. DUTA

HARGHITA : Rezultate ale modernizării producției
Intensificîndu-și preocupările 

pentru aplicarea programelor de 
organizare și modernizare a pro
ducției, colectivele de oameni ai 
muncii din întreprinderile indus
triale ale județului Harghita con
tribuie intr-o măsură tot mai mare 
la asigurarea unei eficiente spori
te a întregii lor activități. în peri
oada care a trecut de la începutul 
anului au fost aplicate 427 măsuri 
pe baza cărora s-a înregistrat un 
spor la producția-marfă in valoare 
de 165 milioane lei și reducerea 
cheltuielilor materiale de produc
ție cu 541 milioane lei. Printre a- 
ceste măsuri se află extinderea re-

cuperării căldurii gazelor arse la 
cuptoarele de tratament termic de 
la întreprinderea de Tractoare din 
Miercurea-Ciuc. modernizarea teh
nologiei de realizare a reperelor 
ceramice profilate prin presare la 
întreprinderea de Matrițe și Piese 
din Fontă din Odorhei, utilizarea 
ancorelor cu rășini sintetice și a 
plaselor de sirmă la susținerea lu
crărilor miniere la întreprinderea 
de Prospecțiuni și Explorări Geo
logice Harghita, introducerea unor 
noi tehnologii de îmbunătățire a 
calității suprafețelor pieselor tur
nate Ia întreprinderea Mecanică 
din Gheorgheni. (Nicolae Șandru).

CONSTANȚA : Condiții optime pentru îngrijirea sănătății
în județul Constanța activitatea 

medicală de ocrotire a sănătății 
populației beneficiază de o puter
nică bază materială, de cadre bine 
pregătite profesional. Au fost con
struite, in ultimii ani, moderne 
dispensare, policlinici și spitale 
dotate cu aparatură modernă. Nu
mărul paturilor in unitățile sani
tare a crescut de la 2 617, în anul 
1968, la peste 5 100, în acest an, s-a 
dublat numărul medicilor față de 
anul 1970, iar cel al cadrelor medii 
sanitare depășește cifra 3 600. O

unitate model in acest domeniu 
este Spitalul Județean din Con
stanța. Numai în ultimii ani, aici 
au fost deschise noi secții de spe
cialitate, cardiologie, neurochirur
gie, neurologie, urologie, chirurgie 
infantilă și altele. Beneficiind de 
factori naturali de excepție și ca
dre de specialitate recunoscute 
pentru competenta lor profesiona
lă, activitatea balneară de pe lito
ralul românesc al Mării Negre se 
bucură de aprecieri unanime atît 
in țară, cit și peste hotare. (Lucian 
Cristea).

i n a
• Un studio In căutarea unei vedete: 
LUCEAFĂRUL (13 87 67) — 9; 11; 13; 
15; 17: 19, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19. EXCELSIOR (65 49 43) — 
9: 11: 13; 13: 17; 19
• Flori de gheată : DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Martori dispăruți : DRUMUL SĂRII 
(31 18 13) — 13; 17; 19
• O vară cu Mara : MUNCA (21 30 97)
— 15; 17; 19
• Declarație de
(11 (.‘3 72) * ‘
• De la 
(lt 86 25)
20,15
• Program special pentru copil șt ti
neret : DOINA (16 35 38) — 8,45; 10,13; 
12.30: 14,45: 17; 19,15
• Nava lui Yang : GRIVIȚA (17 08 38)

— 9; 11; 13; 15; 17; 19. PACEA (71 30 85)
— 9; 11; 13; ‘ " * ------------
(27 54 95) — 9............. . .............. .
• Dragoste șl datorie : COTROCENI
(81 68 88) — 13; "*
• Sorgul roșu 1 POPULAR (33 15 17)
— 15: 17; 19

15î 17; 19. COSMOS
li; 13; 13; 17; 19

H: 19

teatre

r a
Prognoza meteorologică pentru inter

valul cuprins intre 24 septembrie, ora 
20 — 27 septembrie, or* 20, în țară : 
vremea va fi predominant frumoasă, Cu 
cer variabil, exceptînd nord-vestui ță
rii, unde la începutul intervalului va fi 
ușor instabilă, iar înnorările vor fi mai 
accentuate. Se vor semnala ploi sla
be, pe alocuri, la începutul intervalului 
în nord-vestul țării. Vintul va sufla 
slab plnă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse, în general. în
tre 7 și 17 grade, iar cele maxime în
tre 20 ■’ ■'* ‘ ■ ---- --- •-
prima ... _  ____ ______ .___ _ .
locuri se va semnala ceață slabă dimi
neața. * . ‘
dominant frumoasă, ... ___
Vintul va sufla în general slab. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 11 și 14 grade, iar cele maxime în
tre 23 și 28 de grade. Dimineața, con
diții de ceață slabă.

ș! 28 de grade, mal scăzute în 
zi in nord-vestui țârii. Pe a-

La București : vremea va fi pre- 
cu cer variabil.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
FOTBAL. Azi. de la ora 16, vor 

avea loc celelalte partide din etapa 
a V-a : Universitatea Craiova — 
F.C, Farul. S.C. Bacău — F.C. 
Olt. Petrolul — F.C. Argeș. Corvi- 
nu! — „U“ Cluj Napoca si F.C.M. 
Brașov — Sportul studențesc. Amin
tim rezultatele meciurilor devan
sate din această etapă : Politehnica 
Timișoara — Dinamo 0—1, Steaua — 
F.C. Inter 5—0. Jiul — Flacăra
2—0 și Victoria — F.C. Bihor 3—0. 
• Datele și orele de începere ale 
unor partide din cupele europene : 
București, marți 26 septembrie, ora 
15,30, Dinamo București — Dinamo 
Tirana, meci retur in „Cupa Cupe
lor" : București, miercuri 
tembrie.
Valencia 
retur în
reni, miercuri 27 
15. Flacăra — 
retur în Cupa „U.E.F.A." • La Zavi- 
dovici (Iugoslavia), in meci pentru 
preliminariile campionatului euro
pean de fotbal rezervat echipelor de 
juniori, selecționata R. D. Germane 
a întrecut cu scorul de 2—1 (0—1) 
formația Iugoslaviei.

ora 16. 
(stadion 
„Cupa

27
Victoria >—

i Victoria).
U.E.F.A." : 
septembrie, ora 

F.C. Porto, meci

sep- 
F.C. 

meci
Mo-

dragoste : SCALA
— 9; 11; 13; 15; 17; 19 
literatură la tllm : PATRIA
— 9; 11,13; 13,30; 15,45; 18;

• Teatrul Național (14 71 71, sala Ma
re): Ultimul set — 10; Nu se știe 
niciodată — 18; (sala Amfiteatru): Ci
neva te iubește — 10; (sala Atelier): 
Clovnii — 10; Faleza — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român): „Integrale 
camerale" — Gabriel Faurii — Melo
diile pe versuri de Verlaine. Georgeta 
Stoleriu — soprană, viniciu Moroia- 
nu — pian — 18
• Opera Română (13 18 57): Coppelia 
— 11; Don Pasquale — 18

• Teatrul de operetă (13 83 48): Po
vestea soldățelului de plumb — 10,30; 
Oklahoma — 18
• Teatrul „Luda Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46): Pri
vind in jur cu ochi fără lumină — 
18: (sala Grădina Icoanei. 1193 44)1 
Cintee despre mine însumi — 18
• Teatrul Mic (14 70 81): Mitică Popes
cu — 10,30; Astă-seară stau acasă — 
18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Băr
batul șl... femeile — II
• Teatrul „Nottara" (39 31 03, sala 
Magheru): Floarea de cactus — 18; 
(sala Studio): Amintirile Sarei Bern
hardt — 18,30
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34): Așteptam pe altcineva — 
18,30
• Teatrul satiric-muzicat „C. Tănase" 
(15 56 78, sala Savoy): Belmondo al 
II-Iea — 1»
• Teatrul „Țăndărică" (13 23 77. sala 
Victoria): Aventurile lui Plum-Plum 
— 11

22—19 ; Franța — România 24—23 ; 
Coreea de Sud — Austria 31—29 ; 
Islanda — Polonia 30—20 ; R.F. Ger
mania — Ungaria 25—20 ; Spania— 
Suedia 19—17 • în cadrul turneului 
internațional masculin de handbal ce 
se desfășoară in R. F. Germania, echi
pa Ț.S.K.A. Moscova a întrecut cu 
scorul de 23—19 (11—8) formația 
vest-germană V.F.L. Gummersbach, 
iar S.K.A. Minsk a dispus cu 22—18 
(10—8) de echipa Atletico Madrid.

TENIS. In sferturile de finală ale 
turneului international de tenis de 
la Los Angeles, jucătorul american 
Michael Chang l-a eliminat cu 6—I 
6—2 ne compatriotul 
Thorne, în timp 
Darren Cahill l-a 
6—0 pe americanul Jimmy Arias.

în turneul de la Barcelona, con
tînd pentru ..Marele Premiu", 
cehoslovacul Ivan Lendl l-a învins 
cu 2—6. 6—2. 6—3 pe spaniolul
Jordi Arrese. austriacul Thomas 
Muster l-a eliminat cu 6—2. 6—2 pe 
francezul Henri Leconte, iar Andres 
Gomez (Ecuador) a cîștigat cu 6—4, 
6—3 partida cu 
(Spania).

Bravo halterofililor 
români!

său Kenny 
ce australianul 
învins cu 6—3,

Emilio Sanchez

POLO. In turneul de polo pe apă 
de la Zagreb, contînd ca primă fază 
a „Cupei campionilor europeni", 
echipa Dinamo București a întrecut 
cu scorul de 12—8 (4—3. 2—1. 3—2, 
3—2) formația Glyfada Atena.

La turneu mai participă echipele 
Sutton Surrey (Anglia) și Mladost 
Zagreb.

HANDBAL. Rezultate înregistrate 
in grupele semifinale ale Campio
natului mondial de handbal pentru 
echipe de tineret, ce se desfășoară 
în Spania : U.R.S.S. — Iugoslavia

HOCHEI. Echipa 
gheață Washington 
cheiat turneul in U.R.S.S. jucind cu 
formația S.K.A. Leningrad. Partida 
s-a încheiat cu scorul de 5—4 
(0—3. 3—1. 2—0) în favoarea oaspe
ților.

de hochei pe 
Capitals și-a In

MOTOCICLISM. Campionatul mon
dial de motociclism viteză la clasa 
500 cmc s-a încheiat cu victoria 
sportivului american Eddie Lawson 
(,,Honda") — 228 puncte, urmat in 
clasamentul final de compatriotul 
său Wayne Rainey („Yamaha") — 
210,5 puncte, și francezul Christian 
Sarron („Honda") •— 165,5 puncte.

Sportivii români au reprezentat 
cu onoare culorile noastre la unele 
campionate 
septembrie, 
canotoarelor 
concurat cu 
iugoslav Bled, în unele cazuri chiar 
depășind pronosticurile 
lor. iată că a fost rîndul 
lor noștri să confirme 
Aceasta s-a petrecut la 
podiumul de concurs al 
telor mondiale si al campionatelor 
europene (care s-au desfășurat con
comitent cu cele ale lumii). Dind 
proba talentului, puterii și. pregăti
rii. halterofilii noștri au cîștigat în 
total 19 medalii, dintre care două 
de aur.

Desigur, titlurile mondial si eu
ropean la categoria 100 kg (stilul 
„smuls") au fost dobindite de mul
tiplul nostru campion si record
man Nicu Vlad. unul dintre cei mai 
tari halterofili din lume in ultimii 
20 de ani, fapt pentru care la Atena 
Federația Internațională i-a si 
decernat sportivului român o me
dalie specială.

Nicu Vlad a cîștigat. de asemenea, 
două medalii de argint la totalul 
celor două stiluri. La stil ..aruncat" 
reprezentantul nostru a obținut 222.5 
kg. același rezultat ca și U. Guse 
(R.D.G.). insă acesta din urmă, 
fiind mai ușor ca greutate corpo
rală, a primit două medalii de ar
gint. iar Nicu Vlad pe cele două 
de bronz.

Să-l felicităm pe halterofilii 
români și să le dorim noi succese 
In reprezentarea cu demnitate a cu
lorilor patriei.

Valeriu MIRONESCU

mondiale din ■ luna 
După ce echipajele 

si canotorilor români au 
brio pe apele lacului

specialisti- 
halterofili- 
asteptările. 
Atena, pe 
campiona-

numeror.se
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România socialistă, președintele 
Nicolae Ceausescu - exemplu de inaltă 

principialitate in abordarea problemelor 
caninale ale umanității

Relatări, comentarii, aprecieri ale presei de peste hotare

Schimb de mesaje la nivel inalt
româno-maltez

VALLETTA 23 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, au fost transmise un salut 
cordial și cele mai bune urări de 
sănătate președintelui Republicii 
Malta. Vincent Tabone, împreună cu 
dorința de a dezvolta în continuare 
bunele relații dintre cele două țări, 
de a desfășura o colaborare fruc
tuoasă în toate domeniile.

Adresînd calde mulțumiri pentru 
urările primite, președinte’e Repu
blicii Malta a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire. de prosperitate pentru poporul 
român.

Schimbul de mesaje a fost pri
lejuit de primirea de către președin
tele Vincent Tabone a tovarășului 
Aurel Duma, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Exter
ne. in cadrul întîlnirii pe care pre
ședintele' Republicii Malta a avut-o 
cu conducerile delegațiilor partici
pante la festivitățile prilejuite de 
cea de-a 25-a aniversare a indepen
denței Maltei.

★
Tovarășul Aurel Duma a fost 

primit de pr’mul-m’n’stru al Repu
blicii Malta. Edward Fenech-Adami. 
Cu acest prilei. au fost abordate 
aspecte ale dezvoltării relațiilor 
bi’aterale româno-malteze pe mul
tiple planuri.

Numeroase publicații străine reiau pe larg din ideile 
principale cuprinse in cuvintările rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitelor recente între
prinse, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, intr-un 
șir de județe din Moldova.

Totodată, mijloacele de informare in masă de peste 
hotare dedică articole și comentarii realizărilor remar
cabile obținute de țara noastră in diferite domenii de 
activitate, largii angajări patriotice a întregului nostru 
popor pentru transpunerea in viață — sub conducerea

Partidului Comunist Român, a secretarului său general 
- a programului de edificare a socialismului în Româ
nia.

Presa internațională evidențiază, de asemenea, fap
tul că dezvoltarea societății democratice in România, 
care permite afirmarea deplină a personalității umane, 
este indisolubil legată de promovarea unei politici ex
terne care proclamă dreptul suprem al oamenilor ia 
libertate, pace și viață, intr-o lume a păcii și colabo
rării, bazată pe respectarea neabătută a normelor de 
drept internațional.

Sub titlul „Nicolae Ceausescu : 
Este necesară eliberarea Balcanilor 
de armele nucleare“. ziarul ceho
slovac „RUDE PR AVO", citind din 
cuvîntarea rostită de șeful sta
tului român la marea adunare 
populară care a avut loc la Bo
toșani, scrie că România acțio
nează pentru extinderea colabo
rării dintre statele balcănice și 
pentru transformărea Balcanilor 
într-o lonă fără arme nucleare și 
chimice, fără baze militare străine. 
Președintele României a subli
niat că. în cadrul edificării secu
rității europene. Peninsula Balcani
că trebuie să se transforme în
tr-o zonă de largă colaborare, fiind 
necesar să se creeze condiții pentru 
apropierea popoarelor balcanice.

Referindu-se la aceeași cuvintare, 
ziarul „PRAVDA“, care apare la 
Bratislava, a inserat o relatare sub 
titlul „Republica Socialistă Româ
nia se pronunță pentru colaborare", 
subliniind: Nicolae Ceausescu a a- 
firmat că noua politică mondială și 
noua gindire sînt incompatibile cu 
vechea politică de forță, dictat si 
amestec în treburile interne, pe 
care o mai practică. încă, unele 
state imperialiste. Este necesar să 
se respecte suvesanitatea si inde
pendenta fiecărei țări.

„Nicolae Ceausescu a condamnat 
acțiunile împotriva R.D.G." este 
titlul unei alte relatări. în care 
ziarul „Pravda" arată : „în cuvîn
tarea rostită la marea adunare 
populară din municipiul Iași, 
Nicolae Ceaușescu a evidențiat 
că este necesar să se pună ca
păt oricărui amestec în treburile 
interne ale altor popoare. Niment 
— a spus vorbitorul — să nu folo
sească abuziv documentele reuniu
nii de la Viena in scopul ingerin
țelor și al destabilizării unor țări 
socialiste". v

T6ub titlul „Nicolae Ceausescu 
eondamnă amestecul în treburile 
Interne ale R.D.G. Se impune res
pectarea strictă a Actului final de 
la Helsinki". ziarul ..NEUES 
DEUTSCHLAND", organul de pre
să al P.S.U.G., a publicat, pe prima 
pagină, o informație în care se ara
tă că secretarul general al P.C.R., 
președintele Republicii Socialiste 
România, a cerut să înceteze orice 
amestec în treburile interne ale 
altor state si să fie strict respectate 
prevederile Actului final de la 
Helsinki. Vorbind la marea adu
nare populară din Iași, scrie ziarul, 
președintele român a subliniat : 
..Este necesar să se înțeleagă aceas
ta si de acele țări care consideră 
că pot folosi documentele adoptate 
la Viena pentru a intensifica ames
tecul în diferite țări, acțiunile de 
destabilizare în unele țări socia
liste — si mă refer. în mod con
cret. la acțiunile iresponsabile care 
au avut loc în ultimele zile împo
triva Republicii Democrate Ger
mane, aliatul si prietenul nostru, 
frații noștri de clasă. Ne expri
măm deplina solidaritate cu po
porul Republicii Democrate Ger
mane si îl asigurăm de întreaga 
noastră solidaritate în lupta pen
tru dezvoltarea socialismului în 
primul stat al muncitorilor șl țăra
nilor pe pămîntul german".

Aceeași informație a apărut si în 
celelalte cotidiane centrale din 
R.D.G.

Relatînd despre cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
marea adunare populară din muni
cipiul Iași, agenția iugoslavă 
TANIUG a relevat, de asemenea, 
că președintele României a con
damnat „acțiunile de destabilizare" 
împotriva Republicii Democrate 
Germane.

Agenția italiană ANSA si agen
ția austriacă A.P.A. au relevat, de 
asemenea, pasaje din cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se subliniază necesitatea 
de a se pune capăt oricărui 
amestec în treburile altor state, 
consemnîndu-se încercările de a 
folosi documentele adoptate la 
Viena pentru acțiuni de destabili
zare în unele țări socialiste.

Ziarul japonez „MAINICHI 
DAILY NEWS" arată. intr-un 
amplu articol dedicat transformă
rilor petrecute in tara noastră, că 
„perioada cea mai bogată în 
realizări, a unor înfăptuiri istorice 
fără precedent. în care România 
a dobîndit un loc nou în con
știința de sine însăși și în con
știința lumii, este reprezentată de 
anii de după 1965".

„Sînt anii de cînd la conducerea 
partidului si a tării — se 
arată în articol — a fost alea 
Nicolae Ceaușescu. strălucit stra
teg si ctitor al României mo
derne. cel care a adus tării un 
nou climat moral al vieții, 
caracterizat de demnitate si dra
goste de adevăr, de înlăturarea 
discrepantei între vorbă și fantă, 
de acțiunea politică închinată 
slujirii si împlinirii marilor nă
zuințe ale poporului român de 
dreptate socială si națională, de 
pace si progres general uman. 
Construcția noii orînduiri dobîn- 
dea o nouă doctrină, eliberată de 
schematisme. de idei si modele 
străine, un nou mod de a aborda 
vasta problematică economico- 
socială a tării, de a gîndt asupra 
viitorului si de a acționa pentru 
apropierea lui. Poporului român 1
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Initiative, acțiuni in
MADRID 23 (Agerpres). — în om- 

șul-oort Malaga, din sudul Spaniei, 
a fost creată asociația „Porturile 
denuclear’zate". informează agen
ția A.D.N. Noua organizație și-a 
propus drent obiectiv să acționeze în 
vederea împiedicării intrării în por
tul Malaga a navelor avtnd arme nu
cleare la bord. într-n declarație dată 
publicității de asociație se relevă că 
se va lua contact cu mișcările pen
tru pace din alte porturi spaniole 
pentru a se extinde organizația la 
nivelul întregii țări. Totodată, sînt 
condamnate 
avînd arme 
tul Malaga,

sprijinul dezarmării
constituie un pericol la 
lației orașului.

adresa popu-

— în orașul 
s-au deschis

Sesiune

vizitele navelor S.U.A.- 
nucleare la bord în por- 
relevîndu-se că acestea

ROMA 23 (Anerpres). 
italian Cast'glioncel’n 
lucrările celui de-al III-lea seminar 
international asupra controlului ar
mamentelor și dezarmării, la cam 
participă 200 de oameni de știință 
din diveme țări, precum și delegat! 
politici și diplomatici. Timn de pa
tru zile, cei prezenti vor aborda di
verse aspecte ale 
mentelor, lichidării 
cleare. precum si 
urmările procesului 
globală pentru toate 
— transmite agenția

reducerii arma- 
arsenalelor nu- 

perspectivele și 
de dezarmare 
noțiunile lumii 
ANSA.

specială a Adunării Generale a O.N.U 
consacrată problemei drogurilor

NAȚIUNILE UNITE 23 (Ager- 
pces). — Adunarea Genera’ă a 
O.N.U. va avea în luna octombrie 
o sesiune specială consacra’ă pro
blemei drogurilor — a anunțat pre
ședintele în exercițiu ' ~ 
de Securitate. Paulo 
tista (Brazilia).

Dună o reuniune a
Securitate, Nogueira a declarat 
membrii acestui organism al O.N.U. 
sînf de acord în ce privește gravita
tea problemei narcotraficu’ui și ne
cesitatea de a fi abordată în mod

snecial în cadrul lucrărilor Adunării 
Generale.

nl Consiliului
Nogueira Ba-

Consiliului de 
că

MANILA 23 (Agernres). — tn Fi- 
lipine, ca si în alte țări asiatice sau 
latino-amer’cane. se are în vedere 
să se treacă la un război total îm
potriva traficanților de droguri, de 
la marile organizații care conduc 
vînzările de ..moarte albă" nînă la 
vînzătorul mărunt. AutoritâtVe de
clară că această ofensivă îmnotriva 
unor adevărate sindicate ale crimei 
organizate trebuie să mobilizeze 
toate forțele la scară națională.

Condamnarea amestecului S.U.A. și Africii de Sud
Ain interne

se deschidea perspectiva unui 
progres care s-a dovedit a fi fără 
precedent în istoria lui. a unui 
progres prin care România a 
înaintat atit de rapid incit la 
sfîrșitul cincinalului 1988—1990 se 
va putea socoti tară socialistă 
mediu dezvoltată".

Pe o planetă încărcată de nesi
guranță. într-o lume în care s-au 
acumulat probleme stringente, a 
căror rezolvare se lasă de mult 
așteptată. România, președintele 
Nicolae Ceaușescu — scrie „Mai- 
nichl Daily News" — demonstrează 
forța unei politici care abordează 
cu seriozitate si spirit de răspun
dere dosarele acute ale con
temporaneității. Acțiunile și de
mersurile României vădesc dina
mism. consecventă si principiali
tate. spirit constructiv și înaltă 
responsabilitate în abordarea pro
blemelor care confruntă omenirea.

Acțiunea consecventă si ener
gică a României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu se înscrie în 
eforturile depuse pe planetă pen
tru apărarea valorilor perene ale 
umanității — relevă. intr-un 
articol, ziarul turc „MEYDAN". 
Realitățile erei nucleare, amplifi
carea fără precedent ■ a cursei 
înarmărilor. creșterea primejdiei 
unei catastrofe mondiale pun. fără 
îndoială. în termeni calitativi noi, 
problema condiției umane. a 
umanismului în general, relevînd 
nu numai elemente inedite, dar si 
priorități absolute în definirea si 
dimensionarea conceptului de 
drepturi ale omului. în aceste 
condiții, „orice fel de drepturi ar 
fi discutate — subliniază șeful 
statului român — nimic nu e mai 
de preț decît libertatea, pacea si 
viata".

în concepția si practica socială 
românească. în centrul drepturilor 
Si libertăților fundamentale, me
nite să contribuie la manifestarea 
plenară a personalității umane a 
fiecărui cetățean, să asigure ade
vărata egalitate a tuturor oame
nilor muncii. în toate domeniile 
de activitate. se află drepturile 
social-economice. precum dreptul 
la muncă, cu drepturile sale com
plementare : dreptul la odihnă, 
dreptul la asistentă socială, drep
tul la învătămînt si cultură, drep
tul la sănătate s.a.

Fără îndoială, dezvoltarea econo
mică a României, înflorirea neîn
treruptă a științei, învățămîntului 
și culturii, recunoașterea și garan
tarea drepturilor umane fundamen
tale — scrie, in încheiere „Mey- 
dan" — au ca rezultantă propăși
rea generală a omului — fizică, 
intelectuală șl morală —, asigurarea 
libertății și demnității sale.

Perspectivele grandioase pe care 
actualele realizări le deschid 
României, poporului român sînt 
prezentate într-un amplu articol de 
ziarul „LE MATIN DU SAHARA".

După cum a precizat președintele 
Nicolae Ceaușescu — arată ziarul 
marocan — anul acesta vor fi a- 
doptate planul cincinal și progra
mele pentru noua etapă de dez
voltare a României, care permit 
înaintarea fermă pe calea produc
ției de tip intensiv, prin mai buna 
valorificare a capacităților de pro
ducție existente, prin moderniza
rea continuă a producției, prin in
troducerea în industrie și agricul
tură a celor mal noi cuceriri ale 
ftiinței și tehnicii, prin valorifica
rea optimă a materiilor și resurse
lor energetice. Scopul este obține
rea unei creșteri de aproape 40—50 
la sută a valorii producției-marfă 
pînă în anul 1995.

Românii privesc viitorul cu opti
mism și întîmpină apropiatul nou 
mileniu cu noi realizări și succese, 
ferm convinși că, în anii 2000, țara 
lor va fi o țară socialistă multila
teral dezvoltată.

într-o suită de articole dedicate 
unor aspecte ale realității româ
nești contemporane, ziarul mexican 
„EXCELSIOR" evocă drumul par
curs de tara noastră, eforturile de
puse. realizările sale, toate în
dreptățind — subliniază ziarul — 
să se afirme că România a trecut 
prin diferite etape istorice, în care 
transformările revoluționare au 
creat o națiune liberă și suverană.

„România a acționat cu perseve
rență pentru a putea fi mereu pro
priul stăpîn, sprijinindu-se pe for
țele proprii, și din acest motiv 
unul dintre principalele obiective 
ale națiunii conduse de președin
tele Nicolae Ceausescu a fost re
nunțarea la creditele internațio
nale.

Utilizînd plenar posibilitățile ofe
rite de puternica sa economie, a- 
ceastă țară a reușit, prin folosirea 
intensivă a potențialului său uman 
si material, să acumuleze resursele 
financiare necesare atit pentru a- 
chitarea datoriei, cît și pentru men
ținerea unui ritm de creștere re
lativ înalt".

România de azi — scrie „Excel
sior" — este o țară deschisă cu
noașterii și prieteniei, o țară care 
are relații diplomatice și econo
mice cu 155 de state ale lumii con
temporane.

..THE HERALD", ziar care apare 
în Bangladesh, scrie. într-un articol 
amplu, că, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, în frunte cu 
președintele Nicolae Ceaușescu, în 
perioada care a trecut de la acea 
vară istorică a anului 1985, Repu
blica Socialistă România cunoaște 
o epocă de progres dinamic, vigu
ros și multilateral. Industria româ
nească produce peste 90 la sută din 
echipamentele și utilajele necesare 
proiectelor de investiții și aproape 
întreaga gamă de produse indus
triale pentru necesitățile populației.

Un articol consacrat prieteniei 
cu tara noastră, care „cunoaște azi 
noi valențe în dezvoltarea tradițio
nalelor relații cordiale existente 
între poporul argentinian și cel 
român", este inserat de ziarul „LA 
RAZON", care scrie : Ambele țări 
mențin excelente relații și un ni
vel crescut al schimburilor econo
mice reciproc avantajoase. Iese in 
evidență faptul că România desfă
șoară o remarcabilă politică de 
dezvoltare a relațiilor între sectoa
rele industriale și comerciale ale 
celor două țări. Nu va surprinde, 
astfel, încheierea de noi acorduri 
și convenții de cooperare între di
ferite întreprinderi și instituții din 
Argentina și România. Această 
țară a obținut deja o mult apre
ciată dezvoltare în toate sectoarele 
industriale și este recunoscută 
înalta tehnologie a echipamentelor 
petroliere, de transporturi auto și 
feroviare pe care le produce.

Sub semnătura lui Luciano Maia, 
care ne-a vizitat recent tara, re
vista braziliană „POLIS" a publi
cat un amplu articol. în care pre
zintă politica dinamică a Româ
niei, subliniind faptul că in
spiratorul și promotorul ei este 
președintele Nicolae Ceausescu.

Ziarul mauritanian „CHAAB" a 
publicat, sub titlul „Edificarea 
unui nou sistem social", un amplu 
articol. împreună cu portretul to
varășului Nicolae Ceaușescu. Este 
făcută o prezentare de ansamblu a 
țării noastre, a locului ei între na
țiunile europene, sînt înfățișate 
marile realizări obținute de „har
nicul popor român, constructor al 
socialismului". (Agerpres)

NAȚIUNILE UNITE 23 (Agernres). 
— Reprezentantul permanent, al An- 
golei la Națipnile Unite, Manuel Pa
cavira, a condamnat continuarea 
amestecului S.U.A. și al Africii de 
Sud în afacerile interne alb tării 
sale. Potrivit agenției A.D.N... la o 
conferință de presă la New York, el 
a arătat că S.U.A. nu respectă acor-

dul încheiat cu privire la înființarea 
de reprezentanțe diplomatice la 
Luanda și Washington și continuă să 
acorde ajutor forțelor antiguverna
mentale angoleze. Angola, a spus 
M. Pacavira, își va apăra suverani
tatea și granițele, opunindu-se ori
căror presiuni militare împotriva ei.

Un obstacol in calea dialogului politic din Salvador
CIUDAD DE MEXICO 23 (Ager

pres). — Decizia Senatului S.U.A. de 
a spori asistența militară acordată 
guvernului salvadorian va favoriza 
sectoarele din Salvador care se opun 
negocierilor de pace — a arătat, la 
Ciudad, de ăiexico. Mario Lopez, 
membru al Comisiei politico-di- 
p'omatice a Frontului Farabundn 
Marti pentru Eliberare Națională 
(F.M.L.N.). în declarații făcute agen
ției Prensa Latina, el a afirmat că 
aprobarea de către camera superi-

oară a Congresului S.U.A. a unul 
ajutor de 90 milioane dolari destinat 
autorităților de Ia San Salvador con
stituie un obstacol în calea dialo
gului politic din țară pentru a ae 
pune capăt conflictului intern. Re
prezentantul F.M.L.N. a reafirmat, 
totuși, intenția forțelor insurgente 
salvadoriene de a lua parte la vi
itoarele convorbiri cu guvernul pre
ședintelui Alfredo Cristiani, progra
mate să se desfășoare în Costa Rica, 
în zilele de 16 și 17 octombrie.

TURCIA: Poziții împotriva programului
guvernamental

ANKARA 23 (Agerpres). — Pre
ședintele Confederației sindicatelor 
din Turcia, Sekvet Yilmaz, s-a pro
nunțat împotriva programului de 
privatizare al guvernului turc, pro
gram inițiat în februarie 1988, și a 
cerut tuturor sectoarelor 
să se 
Această 
citat de

de privatizare

societății 
inițiative.opună acestei

măsură — a spus Yilmaz, 
agenția China Nouă — va în-

SITUAȚIA
BEIRUT 23 (Agerpres). — în zona 

Beirutului, sîmbătă a domnit un 
calm precar, în urma intrării în vi
goare, în ziua precedentă, a unui 
nou acord de încetare a focului, rea
lizat prin eforturile Comitetului tri
partit al Ligii Arabe. Potrivit preve
derilor planului propus de Comitetul 
tripartit în etapa care urmează, toate 
părțile își vor desemna reprezen
tanți într-un comitet de securitate, 
însărcinat cu supravegherea încetă-

„Energia zilei 
de mîine“

La

încheierea lucrârilor 
Congresului 

Conferinței mondiale 
a energiei

OTTAWA 23 (Agerpres). -
Montreal au luat sfîrșit lucrările ce- 

. lui de-al 14-lea Congres al Confe
rinței mondiale a energiei. Cei 4 800 
de participanți — experți si observa
tori din numeroase țări ale lumii — 
au dezbătut, timp de șase zile,, sub 
deviza „Energia zilei de mîine", pro
bleme privind situația energetică în 
lumea contemporană și raportul din
tre energie și societate, precum și 
perspectivele dezvoltării energeticii, 
utilizării eficiente a resurselor de 
energie existente și identificării 
unor surse alternative. O atenție 
deosebită a fost acordată aspectelor 
ecologice ale utilizării energiei, par
ticipanții relevînd faptul că energia 
nucleară prezintă mai puține peri
cole pentru mediul înconjurător de- 
cit centralele clasice.

Viitorul congres al Conferinței 
mondiale a energiei va avea loc în 
septembrie 1992, la Madrid, sub de
viza „Energia inseamnă viață".

semna un transfer de capital în 
străinătate, ceea ce va duce la. pau
perizarea Turciei. Trecerea în secto
rul particular a întreprinderilor pu
blice, a declarat la rîndul său Mu
nir Cilan, conducătorul organizației 
sindicale a complexului petrochimic 
„Petkim", supus privatizării, trebuie 
să se decidă pe baza unui referen
dum.

DIN LIBAN
ril focului și cu aplicarea embar
goului asupra livrărilor de arme.

Secretarul general adjunct al Li
gii Arabe, La Hdar Ibrahimi, care 
se află la Beirut în calitate de tri
mis al Comitetului tripartit al Ligii 
Arabe, a avut noi contacte cu re
prezentanții libanezi.

i

I

I

în zilele de 21—22 septembrie s-a 
desfășurat la Berlin Consfătuirea 
secretarilor cu probleme ideologice 
ai comitetelor centrale ale partidelor 
comuniste și muncitorești din unele 
țări socialiste. La consfătuire au 
participat :

— din partea Partidului Comunist 
Bulgar — Iordan Iotov, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C.,

— din partea Partidului Comunist 
din Cehoslovacia — Jan Foitik,

membru al Prezidiului, secretar al C.C.,
— din partea Partidului Comunist 

din Cuba — Jorge Risquet, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C., 
Jose Ramon Balaguer, secretar al 
C.C.,

— din partea Partidului Muncii din 
Coreea — Cio The Boc, secretar al 
C.C.,

— din partea Partidului Socialist 
Unit din Germania — Kurt Hager, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C., Joachim Herrmann, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C.,

— din partea Partidului Popular 
Revoluționar Laoțian — Somlath 
Chanthamath, secretar al C.C.,

— din partea Partidului Popular 
Revoluționar Mongol — Terenpliin 
Balhaajav, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C.,

— din partea Partidului Muncito
resc Unit Polonez — Slawomir Wiatr, 
secretar al C.C., Marek Krol, secre
tar al C.C..

— din partea Partidului Comunist 
Român — Constantin Olteanu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C.,

— din partea Partidului Muncito
resc Socialist Ungar — Janos Bara- 
bas. membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C..

— din partea Partidului Comunist 
al Unjunii Sovietice — Vadim Med
vedev. membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C.,

— din partea Partidului Comunist 
din Vietnam — Dao Duy Tung, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C.

Participanții Ia consfătuire, care 
s-a desfășurat în spiritul înțelegerii 
reciproce și al solidarității, au efec
tuat un schimb de păreri și experien
ță pe probleme ideologice actuale ale 
construcției socialismului, ale luptei 
pentru pace și dezarmare. Au fost 
dezbătute căile dezvoltării 
rii bi și multilaterale în 
ideologiei și propagandei, 
culturii, pentru sporirea 
acesteia pe baza aplicării 
a adevărurilor generale ale marxism- 
leninlsmului. a principiilor socialis
mului științific.

Participantli la consfătuire au pro
cedat. la o informare reciprocă pri
vind problemele actuale ale dezvol
tării socialismului în țările lor. S-a 
arătat că continuarea procesului re
voluționar al construirii socialismu
lui. al perfecționării organizărji con
ducerii sociale pune. într-o măsură 
tot mai mare, pe primul plan pro
blemele apărării socialismului, asi
gurării creșterii economice ne te
meiul proprietății socialiste, dezvol
tării sistemului politic pe baza de
mocrației socialiste, a participării 
largi a oamenilor muncii la condu
cerea societății, ridicării nivelului de 
trai, asigurării libertății și egalității, 
a drepturilor fundamentale ale omu
lui. S-a subliniat importanța deose
bită a realizării unui nivel înalt al 
forțelor de producție pe baza asimi
lării cuceririlor revoluției tehnico- 
științifice. a ocrotirii mediului în
conjurător. ridicării nivelului învă
țământului și îmbogățirii vieții cul
turale.

Reprezentanții partidelor frățești 
și-au exprimat hotărirea de a apli
ca si în viitor într-un mod creator 
principiile socialismului științific, le
gitățile generale ale construcției so
cialiste corespunzător condițiilor 
concrete, experienței, tradițiilor și 
nevoilor țărilor respective, ținînd 
seama de varietatea căilor și 
formelor dezvoltării socialiste. în 
acest sens s-a subliniat impor
tanta deosebită pe care o capătă 
creșterea în continuare a rolului is
toric și a răspunderii partidelor co
muniste si muncitorești, care consti
tuie forța politică conducătoare a 
clasei muncitoare, a maselor populare. 
S-a reafirmat principiul potrivit că
ruia fiecare partid iși elaborează și 
transpune în practică în mod inde
pendent linia politică, strategia și 
tactica sa. purtînd răspunderea în 
fata propriului popor. Participantii 
s-au pronunțat pentru efectuarea cu 
regularitate a schimbului de păreri

colaboră- 
domeniul 

științei și 
eficienței 
creatoare

și experiență cu privire la soluțio
narea problemelor stringente ale 
dezvoltării sociale, pentru întărirea 
colaborării. Mijloacelor de informa
re în masă, important instrument al 
activității politico-ideologice. le re
vine o răspundere tot mai mare de 
a propaga cuceririle, valorile si idea
lurile socialismului, orînduire care 
reprezintă un rezultat legic, ireversi
bil al dezvoltării omenirii, a cărei 
viabilitate este confirmată de reali
tățile din țările socialiste. Ele sînt 
chemate să contribuie mai eficient 
la consolidarea prieteniei și încrede
rii între țările socialiste, la adinci- 
rea colaborării lor.

Un rol deosebit revine activității 
teoretice întemeiate pe teoria revo
luționară a socialismului științific și 
experiența creatoare a partidelor 
comuniste și (muncitorești.

Pornind de la faptul că nu există 
un model unic de socialism, că parti
dele noastre sînt legate prin comu
nitatea de țeluri și idealuri, s-a sub
liniat necesitatea sintetizării teoreti
ce. în interesul fiecărui partid și po
por. a căilor istorice străbătute și 
a problemelor contemporane ale so
cialismului. Aceasta ar constitui, 
după părerea lor, o contribuție sub
stanțială la îmbogățirea materialis
mului dialectic și istoric, la înțele
gerea pe această bază a probleme’or 
privind prezentul și viitorul socialis
mului.

Participanții la consfătuire au sub
liniat necesitatea luptei hotărîte îm
potriva anticomunismului, a tezelor 
privind dezideologizarea relatii’or 
internaționale, a politicii și ideolo
giei imperialismului, contracarării 
propagandei antisocialiste, denigra
toare, desfășurate îndeosebi sub lo
zinca pretinsei apărări a drepturilor 
și libertății omului.

Reprezentanții partidelor partici
pante la consfătuire s-au pronunțat 
cu fermitate împotriva oricăror ac
țiuni ale forțelor imperialiste de 
amestec în treburile interne ale ță
rilor lor, de încălcare a normelor 
dreptului internațional, de a împie
dica dezvoltarea acestora, de defăi
mare și destabilizare a lor, de aba
tere a acestor țări de la calea socia
lismului.

Participanții și-au afirmat solida
ritatea cu toate țările socialiste care 
sînt ținta unor atacuri deosebit de 
virulente din partea cercurilor im
perialiste, îndeosebi Cuba, R.D.G. și 
R. P. D. Coreeană.

A fost reafirmată hotărirea de a 
continua dialogul pe plan mondial, 
în scopul soluționării problemelor 
fundamentale ale umanității, de a 
mobiliza întregul potențial al ideo
logiei. științei și culturii în slujba 
creării unei lumi fără războaie, a 
încetării cursei înarmărilor nucleare 
și clasice, a abordării relațiilor in
ternaționale în spiritul unei noi gîn- 
diri. în acest sens partidele prezente 
la consfătuire acordă, o importanță 
primordială mobilizării maselor 
populare, conlucrării largi cu toate 
forțele sociale care împărtășesc a- 
ceste teluri.

Participanții au subliniat necesita
tea ca in activitatea lor ideologică 
Să dea o ripostă fermă oricăror ma
nifestări șovine și revanșarde, orică
ror încercări de atîțare a vrajbei în
tre popoare.

Ei au relevat cu îngrijorare am
plificarea man’festărilor neofascis
te în unele țări capitaliste și au sub
liniat necesitatea luptei împotriva a- 
cestora.

Participanții la consfătuire s-au 
pronunțat pentru soluționarea justă 
a problemelor subdezvoltării. ■ mize
riei, foametei și a datoriei externe, 
care constituie o grea povară pe 
umerii țărilor în curs de dezvoltare, 
împotriva exploatării acestor state 
de către capitalul financiar interna
țional.

O atenție deosebită trebuie să se 
acorde, duoă părerea lor. probleme
lor apărării și ameliorării mediului 
înconjurător, întăririi securității’ 
ecologice.

Consfătuirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă deschisă, constructivă, 
sinceră și tovărășească. Particinanțit 
la consfătuire au exprimat mulțu
miri Partidului Socialist Unit din 
Germania pentru buna organizare și 
desfășurare a întîlnirii.

S-a convenit ca următoarea con
sfătuire a secretarilor cu probleme 
ideologice ai comitetelor centrale 
ale partidelor comuniste și muncito
rești din unele țări socialiste șă aibă 
loc în R. P. Bulgaria.

AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

CU PRILEJUL ZILEI NAȚIO
NALE A ARABIEI SAUDITE, re
gele Fahd a reafirmat că politica 
externă a țării sale are la bază 
principiile prieteniei cu popoarele 

• arabe, cu toate popoarele prietene, 
politică al cărei suport îl repre
zintă respectul și avantajul reci
proc. Totodată, el a subliniat că 
Arabia Saudită înțelege să sub
scrie la principiul respectării ne
amestecului în treburile interne 
și al conlucrării pe plan interna
țional, în interesul fiecărei țări în 
parte și al întregii lumi.

REMANIERE GUVERNAMEN
TALA ÎN PERU. Președintele Pe
rului, Alan Garcii, a confirmat 
demisia colectivă a cabinetului de 
miniștri în scopul remanierii aces
tuia în următoarele zile. El a pre
cizat că remanierea are loc în per
spectiva alegerilor prezidențiale de 
anul viitor și că ea va afecta și 
postul de prim-ministru 
pînă în prezent de Luis 
Sanchez.

deținut 
Alberto

NIPO-

Ls

JAMAHIRIA ARABA LIBIANA 
POPULARA SOCIALISTA SI 
CIADUL au hotărît să continue, în 
octombrie, la N’Djamena, convor
birile privind îndeplinirea acordu
lui semnat de cele două țări la 
31 august. Această înțelegere a in
tervenit in urma primei runde de 
convorbiri la nivel ministerial în
tre cele două țări consacrate nor
malizării relațiilor bilaterale care 
s-au încheiat la Tripoli.

MANEVRE MILITARE ____
NO-AMERICANE, La sfîrșitul a- 
cestei luni, pe teritoriul Japoniei 
vor începe manevre militare co
mune nipono-americane. Vor lua 
parte peste 20 000 de militari, 230 
de bombardiere și circa 60 de nave 
militare. între care portavioanele 
americane „Cari Vinson" și „En
terprise".

DEFICITUL BALANȚEI CO
MERCIALE A MARII BRITANII 
a atins in luna iulie 2,62 miliarde 
lire sterline (3,299 miliarde dolari). 
Potrivit datelor difuzate de Biroul

Central de Statistică de la Londra, 
deficitul din luna iulie este com
parabil doar cu cel înregistrat în 
luna octombrie anul trecut. cînd 
s-a cifrat la 2,3 miliarde lire sterline.

RITMUL DE CREȘTERE A 
ECONOMIEI S.U.A. SE VA RE
DUCE în următoarele 18 luni, se 
apreciază într-o prognoză elabora
tă de Administrația americană. Se 
relevă, de asemenea, că prețurile 
la mărfurile de consum vor crește 
cu aproape 5 la sută în perioada 
respectivă. Deficitul bugetului pe 
actualul an financiar, care se va 
încheia la 30 septembrie, se va ri
dica la 148,3 miliarde dolari, arată 
prognoza.

INUNDAȚII IN MEXIC. Ploile 
torențiale care s-au abătut asupra 
Mexicului în ultimele zile au pro
vocat moartea a cel puțin 24 de 
persoane. Numărul sinistraților se 
ridică la peste 20 000. iar 150 de lo
calități sînt izolate. Ploile, care cad 
fără încetare de aproape o săptă- 
mînă. au generat inundații și de
clanșat alunecări de teren. Au 
fost avariate căi ferate și rutiere 
și aduse importante daune culturi
lor agricole, cu precădere în sta
tele Oaxaca, Guerrero, Veracruz, 
Tabasco șl Chiapas.
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