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Noile capacități de producție
puse neîntîrziat în funcțiune!
Punerea in funcțiune la termenele stabilite a obiec
tivelor de investiții reprezintă una din sarcinile eco- nomice deosebit de importante pentru realizarea rit
mică, integrală a prevederilor de plan din industrie.
Pe toate șantierele de investiții, și în primul rînd pe
cele unde se construiesc obiective sau capacități pro
ductive care au termene de finalizare anul acesta,
se impune accelerarea ritmului de lucru. Pentru a se
obține rezultatele scontate este necesar, așa cum

sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la recenta ședință a Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., să se ia măsuri ferme pentru buna organizare a muncii, pentru întărirea ordinii și disciplinei în realizarea lucrârilor de
construcții-montaj. Totodată, trebuie să se ia măsuri pentru livrarea în întregime și în ordinea de mon
taj a utilajelor tehnologice și instalațiilor solicitate pe
șantierele de investiții.

beta-Turnu Severin, noi, constructo
rii, ne-am reanalizat exigent întrea
ga activitate, am înlăturat neajun
surile care mai existau în organi
zarea muncii și am alcătuit brigăzi
și formații de lucru atit în funcție
de complexitatea fiecărei lucrări ce
urma s-o executăm, cit și de terme
nele prevăzute pentru finalizarea
acestora — ne spune Nicolae Albuleanu, inginerul-șef al Antreprizei
Energoconstrucția. Efectul practic se
vede în fiecare zi. Doar un exem
plu. Față de prima lună a anului,
în septembrie realizăm un volum de
lucrări de 3 ori mai mare, iar in
comparație cu luna iulie de ăproape
2 ori mai mare. Toate acestea cu
aceeași forță de muncă. A sporit
însă mult răspunderea.
S-ar putea crede că numai constructorii desfășoară o intensă activitate pe acest șantier, In realitate,
numeroasele formații de montori
și-au completat și ele forța de mun-—-—------------ ■---- —-—(Continuare in pag. a II-a)

Cuvîntul hotărîtor îl au acum
furnizorii de utilaje
Mai sînt doar cîteva minute pînă
la începerea activității. La fiecare
punct de lucru se face prezența.
Consemnăm că astăzi pe șantierul
Centralei Electrice de Termoficare
Drobeta-Turnu Severin nu sînt absențe nemotivate. Toți constructorii
sînt gata de începerea programului
de lucru. Se apropie termenul de
punere în funcțiune a noilor
__ _ capa__
cități productive : cazanul nr. 5, ca
zanul nr. 7 și grupul nr. 6. Așadar,
constructorii, montorii și-au concentrat toate forțele în aceste „puncte
fierbinți", urmărind riguros respectarea graficelor stabilite.
Iată, în perimetrul grupului nr.
6 și cazanului nr. 7 echipele de
muncitori muncesc din plin. Fazele
se succed rapid, pentru că ei, con
structorii, trebuie să recupereze une
le rămîneri în urmă. „Folosim Ia
maximum fiecare oră bună de lucru,
ne spune Vasile Condrea. Acum, cuvintul nostru de ordine este disci
plina, răspunderea în muncă. Așa
vom reuși să îndeplinim sarcinile
stabilite pentru fiecare zi".
Perfect adevărat. La fel de ade
vărat este însă și faptul că dacă se
acționa în acest mod de la bun
început, acum nu s-ar fi lucrat pen
tru recuperarea intirzierilor, ci pen
tru punerea în funcțiune in devans
a capacităților prevăzute în plan.
Important este totuși că toți con
structorii de pe acest șantier și-au
unit forțele și că lucrările avansează
rapid. Astfel, cei ce realizează cir
cuitele hidro sînt deja în avans față
de grafice, iar în locul unde se fi
nalizează platformele și se execută
cazanul de zgură și cenușă, cu fie
care zi ce trece se predă benefi
ciarului fază după fază.
Cum se explică acest fapt ? „Se
lucrează — ne precizează inginerul
Tudorel Tărășescu — cu formații care
au efective complete, alcătuite din
oameni cu experiență și care, de
două luni, au lansat inițiativa „de
cada record în producție". Dar, pri
vind cum se muncește, nu va fi de
loc ușor să se stabilească, la ora
bilanțului, care brigadă sau formație
se situează pe locul fruntaș".
Reține atenția un aspect mai pu
țin întîlnit. La stația pompe și în
raza depozitului de zgură și cenușă
constructorii nu vorbesc despre rea
lizarea normelor de muncă, ci de
cit se poate realiza mai mult într-o
zi, într-o săptămînă peste această
normă. Totul pleacă de la modul de
organizare, care este in prezent to
tal diferit fată de cel de la începe

rea lucrărilor. Materialele necesare
se aduc din vreme la punctele de
lucru, astfel că nu se mai pierde
timp cu aprovizionarea și’ manipu
larea lor în timpul activității propriu-zise. Cadrele tehnice, nominali
zate pe lucrări, puncte și faze de
execuție, asigură asistența de spe
cialitate, caută, împreună cu ceilalți
muncitori și specialiști, cele mai
bune soluții pentru a se realiza o
productivitate cit mai ridicată.
— Cum s-a produs acest reviri
ment ?
, — Pornind de la indicațiile date,'
de la mobilizatoarele sarcini trasate
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, in
luna mai din acest an, cu prilejul
vizitei de lucru pe șantierul Cen
tralei Electrice de Termoficare Dro-

In telegrame adresate tovarășului
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ANALIZĂ TEMEINICĂ A ÎNTREGII ACTIVITĂȚI,

Nota dominantă a atmosferei în care se desfășoară adunările de dări de
seamă și alegeri ale organizațiilor de bază o constituie în continuare ma
nifestarea adeziunii fierbinți, patriotice a comuniștilor fată de istorica
Hotărîre a Plenarei C.C. al P.C.R. privind propunerea de realegere a
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, ia înaltui forum comunist, in func
ția supremă de secretar general al partidului. Adeziune întemeiată, ca
toate actele politice de importantă Istorică, pe argumentele marilor des
chideri revoluționare spre nou. spre dinamism, inaugurate de Congresul
al IX-lea al partidului, pe vasta experiență in construcția socialistă din
ultimii 25 de ani, generatoarea celor mai impresionante realizări din
întreaga existență multimilenară a patriei noastre, pe convingerea În
tregului partid și popor că, avlndu-1 pe mai departe in fruntea parti
dului pe secretarul general al partidului, strategul acestor ani de biruințe
și victorii, de învingere a tuturor greutăților. România socialistă se va
inscrie cu pași fermi și siguri pe drumul unei tnalte și eficienta dez
voltări economico-sociale, spre comunism.
Dezbaterea și aprobarea de către adunări a proiectului ProgramululDirectivă și a Tezelor pentru Congresul al XIV-lea ai partidului con
feră acestora și cadrul exprimării unor opțiuni politice majore, dezba
terii democratice a problemelor fundamentale ale dezvoltării patriei

noastre, comuniștii participînd astfel atît la procesul de aprofundare a
conținutului, de asimilare a prevederilor acestor documente programa
tice, cit și la elaborarea măsurilor politico-organizatorice pentru tradu
cerea lor in viată.
Așa cum rezultă și din relatările pe care le publicăm astăzi în pagina
a 3-a a ziarului, așa cum o confirmă dezbaterile de la toate forurile co
muniste desfășurate pînă acum, pe baza orientărilor și cerințelor de o
deosebită însemnătate principială și practică formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu in concluziile prezentate ședinței Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R. din 22 septembrie, adunările de dări de
seamă și alegeri reprezintă nu numai un moment de analiză, ci și o
înaltă școală de educație revoluționară, patriotică, de afirmare deplină
a democrației de partid, a democrației muncitorești-revoluționare.
în cadrul adunărilor, in spiritul documentelor programatice ce vor
fi adoptate de înaltul forum comunist, al orientărilor formulate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, comuniștii efectuează o analiză responsa
bilă, in spirit critic și autocritic, a activității desfășurate pînă acum in
îndeplinirea sarcinilor economice, politico-ideologice, în formarea și dez
voltarea unui spirit revoluționar nou, care să confere calitate și eficientă
în toate domeniile de activitate.

Relatări de la adunări de dări de seamă și alegeri, în PAGINA A III-A
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Cadru larg democratic există

CUM ISI îndeplinesc atribuțiile
ORGANELE flUTOCONDUCERII MUNCITOREȘTI
Dezbaterea — organizată în municipiul Rîmnicu Vîlcea, cu sprijinul
Consiliului municipal de control muncitoresc al activității economico-sociale — a reliefat în prima sa parte unele modalități de antrenare de către
consiliile oamenilor muncii a colectivelor muncitorești la analizarea si so
luționarea multiplelor probleme pe care le ridică desfășurarea activității
productive în întreprinderi, realizarea actului de conducere bazat pe prin
cipiile autoconducerii și autogestiunii. în continuare au fost abordate, din
perspectiva obiectivelor și sarcinilor cuprinse in Tezele și proiectul Programului-Directivă pentru Congresul al XIV-lea, a importantelor con
cluzii ale tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta ședință a Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., martie răspunderi ce revin colectivelor
de oameni ai muncii din întreprinderile vilcene în folosirea cu maximă
eficiență a tuturor factorilor de producție de care dispun. La dezbatere
au participat membri ai consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea
de Echipament Hidraulic, Combinatul de Prelucrare a Lemnului, între
prinderea de Piele și încălțăminte „Vîlceana", întreprinderea de Textile
Nețesute și Uzina Electrică Govora.

CONȘTIINȚA PROPRIETARILOR - FATĂ IN FATĂ

CU INTERESUL GENERAL AL SOCIETĂȚII
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REDACȚIA : Este cert faptul că
așa cum a rezultat și din prima
parte a dezbaterii, consiliile oa
menilor muncii din numeroase în-

Zona centrala a orașului Tîrgu Neamț

cu toate forțele, cu răspundere

pentru calitate!
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STADIUL RECOLTĂRII PORUMBULUI, in procente pe județe, In seara zilei
de 26 septembrie (Date furnizate de Ministerul Agriculturii)
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petele a
exprimat tovarășului
Nicolae Ceaușescu, partidului, gu
vernului și poporului român calde
mulțumiri pentru sprijinul acordat
luptei ponorului coreean privind re
unificarea patriei.
Schimbul de păreri în probleme
internaționale actuale a pus in evi
dență necesitatea intensificării efor
turilor pentru oprirea cursei înarmă
rilor și înfăptuirea dezarmării, în
primul rind a celei nucleare, pentru
instaurarea în lume a unui climat de
destindere, securitate, înțelegere și
largă colaborare.
A fost reliefată importanța întă
ririi solidarității țărilor socialiste
împotriva acțiunilor cercurilor reac
ționare imperialiste de amestec in
treburile interne, de destabilizare a
unor state socialiste.
La primire au participat general
colonel Vasile Milea, ministrul apă
rării naționale. si general-maior
Ștefan Gușă, prim-adjunct al minis
trului apărării naționale și șef al
Marelui Stat Major.
A fost de față Mun Biong Rok,
ambasadorul R.P.D. Coreene la
București.

ÎNALTĂ școală de educație politică, revoluționară

IN PAGINA A V-A

RECOLTAREA Șl INSĂMiUȚĂRILE

• Porumbul a fost
strîns de pe 42 la sută
din suprafața cultivată,
iar soia - 72 la sută
® Pretutindeni, forțele
satelor să fie puternic an
gajate la strîngerea recol
tei
® Transportul produ
selor din cîmp să se des
fășoare în același ritm
cu recoltarea, spre a se
evita orice pierderi
® Cu aceeași răspun
dere să se acționeze la
recoltarea și livrarea car
tofilor, legumelor, fructe
lor și strugurilor

rășului Kim Ir Sen un cald salut șl
cele mai bune urări de sănătate și
succes în întreaga sa activitate. Iar
tovarășului Kim Giăng ti un sa.ut
prietenesc și cele mai bune urări.
în timpul întrevederii au fost evo
cate relațiile de prietenie și colabo
rare dintre partidele, țările și po
poarele noastre, care se extind si se
întăresc continuu, in spiritul înțe
legerilor convenite la cel mai înalt
nivel, in interesul reciproc, al cau
zei generale a socialismului și pă
cii. S-a relevat că în contextul aces
tor bune raporturi se înscriu și legă
turile prietenești dintre armatele ce
lor două tari.
în cadrul convorbirii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat că
România socialistă, poporul român
vor acorda și în viitor întregul lor
sprijin luptei drepte a poporului co
reean pentru reunificarea pașnică,
democratică și independentă a țării,
propunerilor făcute de R.P.D. Core
eană, de tovarășul Kim Ir Sen. pen
tru realizarea acestei aspirații legi
time.
în numele conducerii de partid
și de stat a R.P.D. Coreene, oas

ADUNĂRILE DE DĂRI DE SEAMĂ Șl ALEGERI

• Oamenii muncii din agricultură raportează încheierea
recoltării unor culturi și obținerea de producții mari
la hectar
• Noi colective muncitorești din economie raportează
obținerea unor importante rezultate în îndeplinirea și
depășirea sarcinilor de pian pe acest an și din actualul
cincinal
o-

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, comandant su
prem al forțelor noastre armate, a
primit, miercuri, pe general de ar
mată Țoi Goang, membru supleant
al Biroului Politic al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, șeful Mare
lui Stat Major al Armatei Populare
Coreene, care efectuează, în fruntea
unei delegații militare, o vizită în
țara noastră.
Cu
acest
prilej,
tovarășului
Nicolae Ceaușescu i-au fost transmi
se, din partea tovarășului Kim Ir
Sen, secretar general al Comitetului
Central al Partidului Muncii din Co
reea. președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene, precum și
a tovarășului Kim Giăng II, mem
bru al Prezidiului Biroului Politic,
secretar ai C.C. al Partidului Muncii
din Coreea, un salut prietenesc și
cele mai calde urări de sănătate, de
succes în activitatea nobilă de con
ducere a poporului român pe calea
dezvoltării și prosperității.
Mulțumind,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a transmis tova

Eu aș putea să spun
i
că, uite, am cincizecii de
ani și. de cele mai multe
ori, n-am văzut orașele decit noaptea... Pentru că
lumina zilei mă găsea pe
șantier și tot acolo mă
aflam la căderea nopții,
Munca de constructor
‘.e
prinde in
Iureșul el fi,
pentru că ritmul eiute, ai
face și al tot face, unlucru început iți infierbintă
voința Și ai vrea să-l vezi
cit mai repede gata, să-ți
apară în toată frumusețea
fi măreția lui... Deși aoi,
constructorii, rareori răminem la in obiectiv pină
la
rltimul finisaj,
:ă
după aoi vin montorii. in
stalatorii, beneficiarii, in
vreme :e am și început
fundațiile la altă construc
ție... Și dacă stau și mă
gindesc ce înseamnă toate
astea, atunci musai trebuie
să constat că am avut no
roc. am trăit și crăiesc
timpul In care, in țara
asta, s-a construit șl <e
construiește
extraordlnai
de mult... Totul s-a trans
format din temelii... SI
mai este incă de tonstruit".
Declarația aceasta aparține anui om care lin
1961. deci de 28 de ani.
muncește ca inginer constructor și a participat la
'năltarea unor obiective al
căror șir aproape că nu-1
mai știe, răspindite pe în
tinsul Întregii țări, din
nordul Moldovei pînă in
sudul Olteniei și din Dobrogea pînă In creierul
ynaunților, fiind acum unul

dintre specialiștii care par
ticipă la edificarea marilor
obiective ce-1 dau Capita
lei o nouă înfățișare și ti
nerețe. Inginerul Mihai
Munteanu, director tehnic
la Antrepriza de Construc
ții Biblioteca Națională din
:adrul Centralei de Con
strucții Industriale Bucu
rești.

treprinderi vilcene dispun azi de
o bogată experiență in mobili
zarea energiilor creatoare ale co
lectivelor muncitorești pentru solu-

1961 —, dotarea tehnică a
șantierelor nu era nici pe
departe cea de azi, dăinuiau
încă nu doar mai vechile
și rudimentarele metode
de lucru, ci și mentalita
tea adecvată lor, ambele
fiind, de fapt, reflexul rit
mului mai lent al acestei
activități, dar și al posibi
lităților de pînă atunci.

Memorie de constructor,
cronică de țară nouă
Filnd doar unul dintre
zecile și zecile de mii de
constructori, Mihal Munteanu reprezintă acea ca
'.egorie de jamen! care, in
această tară ce s-a reclădit și ,-emodelal pe sine
ootrivii unui .nalt .dea! de
civilizație și noblețe, și-au
înscris In memorie nu numa, latele unei biografii
oroprii cu o iensă ncărcătură, ci și ale anei cro
nici vii a tot ce s-a netre
cut. tumultuos și năret
in întreaga structură a
vieții economice și sociale
românești, in perioada ce
lor mai radicale prefaceri
din întreaga ei istorie.
Cînd și-a tnceput acti
vitatea de inginer con
structor — era deci în

șina asta ?», Am fost și eu
de acord, că nu aveam,
pentru moment, argumen
te. Dar îndată ce am ter
minat acolo lucrarea a
trebuit să merg la Ișalnița, unde începuse ma
rea construcție a combi
natului chimic. Era alt
ceva, cu totul altceva...
Ar fi fost o copilărie să
mai poți crede că, la vo
lumul și la ritmul lucrări
lor de acolo, o mai poți
scoate la capăt cu echipele
de săpători... Și era doar
un timid tnceput. Perioada
vastelor și atit de nume
roaselor mari cons trucții
avea să se declanșeze
cițiva ani mai tîrziu, după
Congresul al IX-lea al
partidului...
Evocăm împreună punc
tele fierbinți de oe harta
tării In care au început si
multan să se înalte atunci
mari construcții— Ele erau
atit de multe Incit enume
rarea lor, doar din memo
rie, este Imposibilă...
— Nu exista nici atunci
de la început, dotarea teh
nică necesară. Ea s-a Ivit
treptat, pe măsura dezvoltării generale a Industriei... Dezvoltarea naște..
dezvoltare La Ișalnița, de
exemplu, aveam de plan
tat marile coloane chimice
Dar lipseau macaralele-gigant de astăzi. Nu aveam
mijloace, aveam, în schimb,
o colosală dorință de a iz
buti, trăiam în atmosfera
unei totale dăruiri. Și se
nășteau idei, găseam solu-

— Am lucrat — istoriseșts luginerui Munteanu
- pentru iiÎnceput la o extindere a Intreprinderii
Textile dini Botoșani, am
construit o centrală termică Pentru săparea funda(iilor fusesem planificați
eu un excavator lin seria
primelor excavatoare românești, care erau cum
erau, dar nici așa nu l-am
avut la timp Așa că pină
să vină excavatorul, am
dngajat niște echipe de săoători cu cazmaua. Care
au dat gata lucrarea chiar
in ciua in care ne-a sosit
noul utilaj ce urma să re
voluționeze acolo munca
in construcții... «Vedeți ?
— a spus careva —, vedeți
că se poate și fără ma- (Continuare in pag, a IV-a)^

ționarea problemelor pe care le
ridică desfășurarea activității pro
ductive, că au capacitatea de a
exercita, la inalti parametri de efi
ciență economico-socială, actul con
ducerii colective, realitate confir
mată de bunele rezultate obținute
in opt luni din acest an in reali
zarea indicatorilor de plan, in afir
marea cu putere a factorilor calita
tivi ai dezvoltării intensive. Fapte,
de asemenea, evidente atrag atenția
că există totuși situații in care con
siliile oamenilor muncii — in speță
membrii acestora — nu se ridică,
întotdeauna, la înălțimea atribuțiilor
și răspunderilor ce le-au fost confe
rite prin lege, dovedind astfel că
n-au ajuns la înțelegerea superioară
a imperativelor actualei etape de ■
( dezvoltare a economiei noastre. Este
absolut normal ca atunci cind un
organism al conducerii colective al
unei unități socialiste nu-și exercită
la parametrii optimi funcțiile să ne
punem întrebarea : de ce se intimplă asta ?
Ion Udrescu, președintele Consiliu
lui municipal de control muncitoresc
al activității economico-sociale ; De
regulă, cauzele nu-s puține și nici
prea lesne de descifrat. Pot intra in
discuție cauze ce țin de stilul și me
todele de muncă ale organului de
conducere colectivă, de nivelul pre
gătirii politice și profesionale al
membrilor săi și chiar de calitățile
personale ale acestora. Dincolo de
toate acestea. întotdeauna cred că
trebuie avută în vedere, capacitatea
celor ce alcătuieso organul de con
ducere colectivă de a depăși net pe
rimetrul preocupărilor cotidiene, de
a situa conștiința lor de proprietari
socialiști la înălțimea interesului ge
neral al societății. Din păcate, de
regulă, unii din cei ce fac parte
din consiliul oamenilor muncii
sau care participă ca invitați
la ședințele acestuia nu dovedesc
că s-au contopit cu întreaga lor vo
ință de acțiune in substanța unui or
ganism colectiv. Aceștia continuă să
rămînă la psihologia celui ce-și apă
ră doar interesele sale, ale unui mic
grup - secție, atelier, echipă — sau
ale unei categorii restrinse. Fiindu-le
extrem de greu să realizeze saltul
de la Interesul individual sau în
gust departamental, ceea ce este ace
lași lucru, la interesul general, toți
aceștia se arată, in fapt, insuficient
formați in spiritul muncii colective.
De aici decurge firesc slaba calitate
a actului de conducere realizat de
consiliul oamenilor muncii, reflectat
nemijlocit în rezultatele economice
nesatisfăcătoare
Ion Pătrăscoiu. președintele consi
liului oamenilor muncii de Ia întreVrinderea de Echipament Hidraulic :
n Jar-ficarea răspunsului la între
barea pusă mai înainte trebuie avut
in vedere și faptul că incapacitatea
unor membri ai consiliului oameni
lor muncii de a ieși din perime
trul restrîns al preocupărilor lor,
de a privi, cum se spune, și dincolo
de vîrful pantofului, duce inevitabil
(Continuare in pag. a IV-a)
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RECOLTAREA ȘI iNSAMlNȚĂRILE

Multe soluții tehnice cu finalitate precisă

eu toate forțele, eu răspundere pentru calitate!

REDUCEREA CONSUMULUI DE METAL

Măsuri care asigură
intensificarea culesului

brăila :

Un rezultat de prestigiu : membrii
rii produselor. S-a prevăzut, con
Cooperativei Agricole Tudor Vladicret. ce are de făcut fiecare din cei
; mirescu, județul Brăila, au raportat
repartizați in unitățile respective,
încheierea recoltării porumbului, obîntre altele s-a stabilit ca mijloa
ținind o producție de 33 500 kg știu
cele de transport să fie încărcate de
leti la hectar in cultură irigată.
cu seară sau dimineața devreme,
„Faptul că lucrarea s-a incheiat in
astfel incit Ia ora 7 să plece spre
termen scurt și că această unitate
bază, iar pină la amiază să efectueze
a obținut o producție record este pe
două-trei curse".
deplin explicabil, ne spune tovarășul
în aceeași zl am urmărit pe teren
Mihalache Mărgean, directorul ge
cum se aplică măsurile luate. Ne
neral al direcției agricole județene.
aflăm pe terenurile Cooperativei
La cules au participat toți locuito
Agricole Grădiștea, unitate de care
rii, iar mijloacele mecanice au fost
răspunde tovarășul Gheorghe D.
folosite intens. Nivelul recoltei se
Stoica, inginerul-sef al consiliului aexplică prin aceea că inginerul-șef
groindustrial. Combinele lucrau din
plin la recoltarea porumbului. Gheor
al unității, Viorel Popescu, este un
tehnician desăvirșit, care asigură aghe Bejan. inginerul-sef al unității,
ne spune că, in ziua următoare, pe
plicarea corectă a tehnologiilor sta
lingă cele patru combine vor parti
bilite. Dar în județ sint și alte uni
cipa la cules și cooperatorii, astfel
tăți agricole care, in această toam
incit viteza de lucru să ajungă la 40
nă, realizează recolte mari la po
hectare pe zi. S-a văzut insă că în
rumb, soia, sfeclă de zahăr și la
urma combinei conduse de Ion Topalte culturi. Cu sprijinul și sub în
ciu rămin știuleti pe jos. Inginerul»
drumarea comitetului județean de
șef al consiliului agroindustrial ia
partid, lucrările de recoltare au fost
măsuri pe loc pentru schimbarea
organizate pină în cele mai mici
direcției de înaintare a combinei și
amănunte. Ca urmare, in timp scurt,
pentru strîngerea tuturor știuleților.
porumbul a fost recoltat de pe 54 la
„Ne grăbim, dar nu trebuie să ad
sută din suprafața cultivată, iar soia
mitem risipa — spunea el. Recolta
— 55 la sută. S-a creat un anumit
este bună și ea trebuie să ajungă în
decalaj intre cantitățile de produse
întregime in magazii". O observație
recoltate și cele transportate. Toc
mai de aceea au fost luate măsuri
bine venită. Dar asemenea situații
pentru a se asigura mai mulți oa
trebuie prevenite. Recoltarea pomeni la încărcarea mijloacelor de
transport, iar în fiecare seară se
analizează cum au fost utilizate
maramureș
autocamioanele și tractoarele cu re
morci. Pină acum; cu fiecare din acestea s-au realizat trei curse pe
zi, iar prin măsurile organizatorice
și tehnice se va ajunge la 4—5 curse.
Pe baza indicațiilor tovarășului
Timpul prielnic din ultimele zile
Nicolae Ceaușescu, cuprinse in con
a permis ca in iudetul Maramureș să
cluziile la ședința Comitetului Poli
se lucreze intens la insămînțarea cul
tic Executiv al C C. al P.C.R. din
turilor de toamnă. Ca atare, semăna
22 septembrie, secretariatul comite
tul
orzului s-a încheiat în toate uni
tului județean de partid a stabilit •
tățile
agricole, iar al griului s-a efec
noi măsuri vizind intensificarea lu
tuat in proporție de 51 la sută. Re
crărilor agricole de toamnă. Acțio
nu sînt întîmplătoare. „Cam
năm cu copșeșvență peijt.rdj; fipUfftfr zultatele
pania agricolă din această toamnă — ■
rea lor întogmai,.. astfel- incit, “afen-’
ne spune inginerul Anton Pop, direc- j
gerea recoltei și însămințările să se
torul general al direcției agricole ju
încheie la ieim.ep;ețe, ,s^bilite"l.
dețene — a fost pregătită temeinic
Am urmărit pe teren cum se aplică
pentru ca insămînțărde să se înca
măsurile stabilite de comitetul ju
dreze în limitele termenelor stabilite.
dețean de partid, precum și efectele
Deoarece cea mai mare suprafață pe
lor asupra sporirii ritmului de lucru
care însămînțăm o avem situată în
Ia recoltat. Se constatase că la un
zona de deal, ne-am preocupat ca se
moment dat, in unitățile agricole
mănatul orzului și al griului să în
din Consiliul Agroindustrial Șutești
ceapă mai devreme. Asta deoarece
a întirziat culesul porumbului, iar
am învățat din propria experiență că
transportul produselor nu se făcea
acolo unde perioadele optime de înin același ritm cu recoltarea. „Sesămînțări au fost respectate, recol
sizind situația, ne spune tovarășul
tele au fost superioare celor reali
Mircea Udrea, președintele consiliu
zate pe terenurile unde lucrarea s-a
lui agroindustrial, dimineața la ora
efectuat mai tîrziu. Totodată, orga
6 am avut o discuție cu toți fac
nizațiile de partid din unitățile agri
torii care au răspunderi in campa
cole au luat măsuri, care se dovedesc
nia agricolă de toamnă : ingineruleficiente acum, pentru creșterea răs
șef și economistul consiliului agropunderii mecanizatorilor de a folosi
industrial, directorul' stațiunii pendin plin timpul de lucru, pentru a
tru mecanizarea agriculturii, șefii
efectua numai lucrări de calitate".
secțiilor de. mecanizare din două
Raidul întreprins in clteva unități
unități in care existau neajunsuri la
agricole din Consiliul Agroindustrial
recoltare. Se constatase că la Coo
Seini ne-a prilejuit constatarea că
perativa Agricolă Grădiștea nu s-a
aici există o preocupare sporită pen
realizat viteza stabilită la recoltarea
tru a pune temelia trainică recoltei
porumbului, că la Cooperativa Agri
anului viitor. Ce s-a evidențiat ? De
colă Șutești sint defecțiuni la utila
la început s-a desprins faptul că ară
jele repartizate la recoltarea porum
turile sînt de bună calitate și se efec
bului și soiel, iar Ia Asociația Eco
tuează sub directa îndrumare a spe
cialiștilor. Se asigură tot timpul front
nomică Horticolă Șutești nu s-au asigurat numărul de oameni și mij
de lucru pentru semănători, Iar pa
loacele de. transport necesare livrătul germinativ este pregătit grădină-

rumbului a fost intensificată și la
Cooperativa Agricolă Șutești. Aici,
defecțiunile la utilaje au fost înlă
turate, iar la cules și încărcarea
mijloacelor de transport au fost
atrași, pe lingă cooperatori, și alți
locuitori din sat. Și în celelalte uni
tăți se muncește intens. Pe ansam
blul consiliului agroindustrial, în de
curs de două zile recolta de porumb
a fost strînsă de pe 265 hectare și
s-au transportat la bazele de recep
ție 1100 tone știuleti.
Dacă în județul Brăila ritmul re
coltării s-a intensificat, transportul
produselor constituie încă o proble
mă care trebuie să stea în centrul
preocupărilor organelor județene.
Astfel, potrivit datelor furnizate de
direcția agricolă, pină la 26 septem
brie a fost livrată numai jumătate
din cantitatea de porumb recoltată.
De asemenea, din cele 368 800 tone
sfeclă de zahăr recoltată se trans
portaseră numai 170 600 tone. Con
comitent cu asigurarea carburanți
lor necesari, trebuie repartizați mai
multi oameni la încărcarea mijloa
celor de transport, astfel incit să fie
realizat un număr sporit de curse
cu fiecare mijloc de transport. Așa
dar. măsurile luate de comitetul ju
dețean de partid s-au dovedit a fi
eficiente : ritmul recoltării a sporit
mult. Cum și recolta obținută în ju
dețul Brăila este bună, trebuie ac
ționat energic în vederea transpor
tării ei neintîrziate la destinație.

loan HERȚEG
Candiano PRICEPUTU
corespondentul „Scinteii"

bun de lucru
la semănat
:

Deși comuna Pănet se află la o
distantă mică de Tirgu Mureș (circa
12 km), iar păminturile ei situate pe
terenuri in pantă nu sint dintre cele
mai productive, o bună parte a lo
cuitorilor de aici nu și-au schimbat
profesia de bază, aceea de agricul
tori și crescători de animale. Averea
obștească a cooperativei agricole, si
tuată în patru sate (Pănet. Berghia,
Cueșd și Hărșău), este alcătuită, in
tre altele, din 3 300 hectare teren
agricol (din care 2 700 hectare arabil)
și 1 500 de taurine. Unitatea dispune,
de asemenea. de o motocositoare
(E-280), 4 autocamioane, 2 tractoare
cu remorci și alte utilaje agricole,
cărora li se adaugă 12 atelaje, bu
nurile administrate de cei 420 de
cooperatori activi însumînd, pe an
samblul unității, peste 22 milioane
lei. Am făcut aceste sublinieri pen
tru a ilustra că această unitate (una
din cele 8 cooperative agricole din
Consiliul Agroindustrial Singeorgiu
de Mureș) are (trebuie să aibă) o
pondere însemnată în agricultura din
această zonă a județului ; că. prin
baza tehnico-materială de care dis
pun, cooperatorii de aici, cărora li
se adaugă alte sute de oameni virstnici. dih care o bună parte continuă
să lucreze in cooperativa agricolă,
au condiții de a realiza, cantitativ
și calitativ, toate lucrările agricole
și de a crește, pe această bază, pro
ducțiile vegetale și animaliere.
în pofida acestui fapt, in ultimii
ani producțiile realizate aici nu s-au
ridicat la nivelul condițiilor și al
bazei tehnico-materiale de care dis
pune unitatea, ea ocupind un loc
codaș între unitățile din acest con
siliu agroindustrial.
Bunăoară, in
anul agricol precedent, cu excepția
griului, la majoritatea culturilor pro
ducțiile medii la hectar s-au situat
cu mult sub plan. Consecința: unita
tea a încheiat anul 1988 cu o pierdere
în valoare de 2,5 milioane lei. Cau
zele nu sînt greu de descifrat. Iată
ce ne-a spus Aron Pleșa, actualul
președinte al unității : „Cum să ob
ții producții mari cind, pentru unii
cooperatori, participarea la muncă,
în momentele „cheie" ale campa
niilor. era privită nu ca o necesi
tate, ca o îndatorire elementară, ci
ca o povară ? Tot ei erau insă aceia
care. în multe cazuri, confundau bu
nurile obștii — inclusiv pămintul
cooperativei — cu un bun personal.
Grav a fost însă faptul că, în trecut,
nici consiliul de conducere, nici adu
narea generală nu au luat, la timpul

oportun, o atitudine fermă, intransi
gentă, față de această stare de lu
cruri." Neîndoios, in acest „climat
de muncă" a fost afectat nivelul
recoltelor, au avut de suferit in
primul rind averea obștească si im
plicit, veniturile cooperatorilor. Aceste abateri de Ia discipli
na muncii puteau fi evitate
dacă consiliul de conducere ar fi
acționat prompt în toate Împrejură
rile și ar fi urmărit, pas cu pas,
modul de îndeplinire a hotărîrilor
luate in adunările generale. Că nu

rește. Cooperativa Agricolă TăutîiMăgherăuș se numără printre primele
care au început lucrările. Gheorghe
Buciuman, președintele cooperativei,
ne spune că semănatul orzului s-a
terminat, iar griul se însămințează
pe ultimele parcele la brigăzile din
Bușag și Arieș. Calitatea superioară
a lucrărilor a fost asigurată de spe- '
cialiștii unității.

nemijlocit de cea a cooperativei, s-a
instituit obligativitatea și urmărim
în toate fermele ca toți cooperatorii
să-și realizeze cel puțin minimul de
norme stabilit de adunarea gene
rală".
Există multe argumente că se ac
ționează acum în acest spirit. „Față
de anii precedent — aprecia tova
rășa Aurica Moldovan, președinta
consiliului agroindustrial — în pre
zent toate măsurile privind efectua
rea lucrărilor agricole, gospodărirea
pămintului și utilizarea bazei teh

Angajamentul asumat de organi
zația iudețeană de partid Sibiu în
chemarea la întrecere pe acest an.
adresată celorlalte organizații jude
în unitatea agricolă vecină. Coope
țene de partid și municipiului
rativa Agricolă Cicîrlău, toate lucră
București, de a economisi 5 000 tone
rile se desfășoară intens. Inginerul
metal a fost îndeplinit si chiar de
Vasile Danciu, președintele coopera
pășit
încă de la sfîrsitul semestru
tivei, pe care îl întîlnim în cîmp, ne
lui
I. în felul acesta, economiile de
spune că, după ploile căzute la în
metal realizate în actualul cincinal
ceputul perioadei de însămînțări,
pe ansamblul județului însumează
acum solul este foarte bun pentru
circa 10 000 tone. Cum s-a acționat
a primi sămința. De aceea, tractoare
pentru obținerea acestui rezultat ?
le și celelalte utilaje din secția de
Analizele
efectuate au evidențiat că
mecanizare, fiind bine pregătite pen
aceste economii, care au înregistrat
tru campanie, sint folosite cu maxi
o creștere substanțială mai ales în
mum de eficiență de mecanizatori,
ultimii doi ani, au fost posibile ca
care prestează lucrări de bună
urmare a aplicării Obiectivelor pre
calitate. Ii notăm și noi pe cei
văzute în programele de perfecțio
intilniti în cîmp la semănatul griu
nare
a organizării și modernizare a
lui ; Viorel Onciu, Gavrilă Rusu, Va
producției, a perfecționării tehnolo
sile Cotoz, Gheorghe Goja și Vasile
giilor de fabricație, a reproiectării
Bobolog. „Datorită muncii lor — ne
constructive si tehnologice a unor
spune președintele cooperativei —
repere
la produsele cu pondere mai
semănatul orzului s-a încheiat la 21
mare
în activitatea întreprinderilor
septembrie, iar griul a fost însămîndin județ.
tat pe 60 la sută din suprafață".
De fapt, toate aceste obiective sint
Cum se acționează pentru grăbirea
cuprinse în programele speciale ela
ritmului insămînțărilor, pentru efec
borate de Comitetul Județean Sibiu
tuarea lucrărilor de cea mai bună
al P.C.R.. programe a căror îndepli
calitate în celelalte unități agricole
nire e urmărită, prin analize perio
din Consiliul Agroindustrial Seini ?
dice. la nivel județean, municipal,
Gheorghe Ruștic, inginerul-șef al
orășenesc, precum si la nivelul fie
consiliului, ne spune : „Volumul mare
cărei unităti industriale.
de lucrări în cîmp, precum și
în rindurile de fată ne vom re
faptul că timpul este înaintat,
feri însă la activitatea unuia dintre
ne-au impus o analiză responsabilă,
cei mai mari consumatori de metal
In spiritul concluziilor tovarășului
din iudet — întreprinderea „Inde
Nicolae Ceaușescu la ședința Comi
pendenta" — unde se localizează
tetului Politic Executiv al C.C. al I aproximativ 75 la sută din econo
P.C.R. din 22 septembrie, a modului r miile realizate în perioada care a
cum se desfășoară fiecare activitate.
trecut din acest an. Rezultatele ob
Am stabilit măsuri energice, concre
ținute sint cu atit mai remarcabile cu
te, care să ducă la mărirea vitezelor
cit profilul de fabricație al între
zilnice de lucru la recoltări, arături
prinderii este foarte divers (utilai
și pregătirea patului germinativ. Ast
chimic, utilaj metalurgic, utilaj pen
fel, pe Ungă participarea unui număr
tru industria materialelor refrac
cit mai mare de cooperatori la re
tare, utilaje pentru așchiat metale,
coltarea porumbului și a cartofilor,
echipamente energetice, elemente de
a utilizării integrale a mijloacelor
structură pentru centrale nuclearomecanice de care dispunem, am reelectrice, unelte pneumatice etc.),
amplasat 74 de hectare de grîu pe
producția caracterizindu-se, 'în ge
unele terenuri unde au fost culturi
neral. printr-un ritm rapid de în
furajere și care sint eliberate. Și anoire. Anual, aici se realizează 1 000
cest lucru ne va permite să scurtăm
de tipuri de produse, din care se re
perioada de însămînțări".
iau de la un an la altul doar 10 la
sută.
însămințările se desfășoară intens
— Acțiunea de reducere a consu
și în consiliile agroindustriale Ulmeni,
murilor
specifice, precizează Ștefan
Satulung și Săcălășeni. Exemplul lor
Vasiu. secretarul comitetului de
trebuie urmat fără întîrziere șl de
partid ne întreprindere, stă perma
unitățile agricole care au restanțe la
nent în atenția organizației de
semănat.
partid, a consiliului oamenilor muncii
diri
unitatea noastră. Această pre
Gheorghe PARJA
ocupare se va intensifica în perioada
corespondentul „Scinteii"
următoare, întrucît, ținînd seama de
sarcinile înscrise in proiectul Prbgramului-Directivă pentru Congresul
al XIV-lea al partidului. în viitorul
cincinal, pe baza aceluiași volum de
materii prime si materiale, dar Drintr-o valorificare superioară a lor.
trebuie să se asigure pe ansamblul
economiei naționale o creștere de
circa 40—50 la sută a valorii productiei-marfă. Acestui comandament
major îi subordonăm întreaga mun
că politico-organizatorică si educa
tivă ce se desfășoară in întreprin
derea noastră.
— Concret, intervine Gheorghe
Manea, inginerul-șef al întreprin
derii. am identificat sursele poten
țiale de reducere a consumului de
metal, iar măsurile stabilite au fost
detaliate pe fabrici, secții, ateliere
si echipe. Pentru această importantă
acțiune am mobilizat toate forțele,
am antrenat întreaga capacitate
creatoare de care dispunem. Studiile
si analizele concrete efectuate pe
fiecare traseu al procesului de pro
ducție s-au finalizat in programe cu
o deplină fundamentare teoretică si
practică. Acest lucru ne-a permis să
abordăm acțiunea sistemic. coordo
nat, creîndu-se totodată posibilitatea
de a etapiza și detalia răspunderile

importantă suprafață arabilă. Ini
țiind. de asemenea, în timp util,
acțiuni de săpare a canalelor
pentru scurgerea apelor freatice, de
defrișări și fertilizări intense cu în
grășăminte organice — la care au
participat sute de cooperatori —
mari suprafețe de teren, care în
trecut figurau la „arabil" mai mult
„pe hîrtie", au devenit mai produc
tive, unitatea cîștigind noi „puncte"
pe scara creșterii fertilității solului.
Un alt amănunt : pentru sporirea
rodniciei pămintului, a terenurilor

Munca responsabilă - la baza producțiilor
mari, a eficientei ridicate
La Cooperativa Agricolă de Producție Pănet, județul Mureș
a făcut-o o denotă atit modul „to
lerant" în care a „privit" gestiona
rea averii obștești, cit și felul în
care a repartizat loturile in folosință
pentru membrii cooperatori.
Firește, un asemenea mod de a
„lucra și conlucra" al organelor co
lective de conducere, care s-a re
percutat și asupra atitudinii față de
muncă a unor membri cooperatori,
nu a fost tolerat, unele cadre din
conducerea unității fiind sancționate
pe linie de paitid.
Cum acționează în prezent consi
liul de conducere, adunarea generală
pentru crearea unui climat de muncă
sănătos, pentru creșterea producțiilor
și gospodărirea judicioasă a bunu
rilor obștești ? Să reținem, lntîl de
toate, precizarea făcută de actualul
președinte al cooperativei agricole :
„Pentru a aduce cooperativa in rîndul fruntașelor (cum a și fost cu ani
în urmă), urmărim să întronăm un
climat de muncă exigent, în care să
predomine angajarea cooperatorilor
pentru îndeplinirea exemplară a ho
tărîrilor stabilite în adunările gene
rale. Pornind de la convingerea că
prosperitatea fiecăruia este legată

nico-materiale sînt coordonate efec
tiv de consiliul de conducere, orga
nism a cărui activitate a reușit să
aibă o mare influență asupra com
portamentului oamenilor, a partici
pării lor la executarea lucrărilor
agricole. Explicația ? Una singură :
s-a apelat mai mult ca pînă acum
la conștiința oamenilor, la cunoaș
terea opiniei lor, problemele dezbă
tute in consiliul de conducere reflectind îmbunătățirea activității de
fond a unității." în acest sens sînt
de notat numeroase exemple. Iată
cîteva. Cunoscind, bunăoară, ce im
portanță are pentru cooperativa
agricolă pămintul, la inceputul anu
lui. una din temele abordate in con
siliul de conducere a fost grija pen
tru folosirea rațională a fondului
funciar. S-a analizat concret, pe fie
care membru cooperator, inclusiv la
cei dirf consiliul de conducere, atit
modul de repartizare a loturilor date
în folosință,
ctt și terenurile cu
pante mari, nemecanlzabile, reparti
zate prin Legea 1/art. 24, să fie lu
crate de membri cooperatori. în fe
lul acesta, apllcind cu strictețe pre
vederile legii, a fost recuperată o

degradate, slab productive, condu
cerea consiliului agroindustrial și
consiliul de conducere al unității au
stabilit ca. împreună cu întreprin
derea Județeană de Execuție și Ex
ploatare a Lucrărilor de îmbunătă
țiri Funciare, să întreprindă lucrări
de combatere a eroziunii solului pe
aproape 1 000 hectare. Această pre
ocupare a mers mină în mină cu
grija pentru executarea exemplară a
întreținerii culturilor. în acest scop,
am reținut ca meritorie practica fo
losită in acest an de consiliul de con
ducere, de a analiza in mod compa
rativ (pe ferme, parcele și membri
cooperatori) modul de realizare a prașilelor, de menținere a densității sta
bilite.
„Acest lucru — ne spune
Iosif Ban, inginerul-șef al unității
— ne ajută să cunoaștem permanent
stadiul realizării prașilelor, a altor
lucrări, stimulind o adevărată între
cere între cooperatori."
Urmărind ordinea de zi a ședin
țelor consiliului de conducere pe o
perioadă mai îndelungată, un lucru
reține atenția : insistența cu care
este analizată problema zootehniei.
Explicația
ne-o oferă chiar pre

ședintele unității : „în condițiile
noastre, un succes cit de mic în
zootehnie (sau la plantele tehnice)
ne va aduce, in timp, revirimentul
așteptat". Așa este. Mai ales că Pănetul a avut și are și în prezent
buni crescători de animale. Președin
tele cooperativei dispune, în acest
sens, de o „originală" statistică a
gospodarilor din sat, care mulg zil
nic de la o vacă 15—20 litri lapte.
Pornind de aici, acțiunile consiliului
de conducere au vizat analiza căilor
de creștere și „înnobilare" a volu
mului de furaje și sporirea răspun
derii lucrătorilor din zootehnie. Con
comitent. organul colectiv de con
ducere perseverează pentru îmbună
tățirea continuă a condițiilor de lu
cru în acest sector. Aici se află în
construcție un finar cu o capacitate
de 800 tone, continuă acțiunea de
renovare a grajdurilor in vederea
introducerii mulsului mecanic. Tot
odată, în vederea ținerii tuturor
animalelor (inclusiv a vacilor cu
lapte) în stabulație liberă au fost
construite padocuri în perimetrul
fermelor zootehnice. Aceste acțiuni,
cit și preocuparea pentru mai buna
întreținere a celor trei „trupuri" de
pășuni în pantă și respectarea
strictă a programului de grajd
au făcut ca producția de lapte
pe unitate să crească simți
tor față de aceeași perioadă
a anului precedent. Am dat aceste
exemple, dar consiliul de conducere
acționează cu spirit de răspundere
și față de folosirea bazei tehnicomaterijle, păstrarea avutului obștesc
și atragerea cooperatorilor la lucră
rile agricole. Nivelul recoltelor din
acest an arată că. în acest an, coo
peratorii din Pănet au lucrat mai
mult și mai bine decit în alți
ani.
Neîndoios, Cooperativa Agricolă de
Producție Pănet se află pe un drum
bun. Important este că oamenii de
aici s-au convins că fără știința con
ducerii colective, și mai ales fără
munca în colectiv, producțiile mari
sînt de neconceput. în crearea unei
atitudini superioare față de muncă
și de păstrarea bunului obștesc, este
însă necesar ca și comitetul comu
nal de partid să întreprindă acțiuni
mai susținute pentru a contribui
mai mult ca pînă acum la bunul
mers al activității cooperativei agri
cole.

Gheorghe GIURGIU

corespondentul „Scinteii"

pe fiecare loc de muncă, ne fiecare
om. S-a instaurat astfel un nou mod
de a gindi. axat pe concepția potri
vit căreia orice produs de astăzi
poate fi realizat mîine într-o varian
tă mai economică.
Activitatea din secții si ateliere este
edificatoare pentru modul în care
sint tratate problemele reducerii
consumului de metal. Grafice, plan
șe. calcule comparative, produse
vechi expuse alături de cele noi con
stituie o propagandă vizuală la
obiect, deosebit de concludentă si
eficientă, ce ilustrează progresul
tehnic înregistrat.
— în acest an. numai pentru re
ducerea consumului de metal, preci
zează inginerul Ovidiu Beligrad, șe
ful atelierului proiectare tehnologică,
am stabilit 138 măsuri. Din acestea,
64 se referă la reproiectări construc
tive ale unor produse. 34 la îmbună
tățiri tehnologice. 16 la recuperări de
materiale. 19 la folosirea de înlocui
tori și 5 la diverse acțiuni organi
zatorice. De altfel, la cel mult 5 ani
de zile, uneori și mai des. toate pro
dusele noastre parcurg un ciclu de
analiză complexă.

La întreprinderea
„Independența”
din Sibiu
Consumul de aluminiu e localizat
la secția unelte pneumatice, care
produce cilindri — cu diametre cu
prinse între 63 și 250 mm — necesari
instalațiilor din industriile metalur
gică. chimică, construcții de mașini,
centrale nuclearo-electrice. agricultu
ră și altele. Pină în urmă cu doi ani
de zile, consumul mediu anual era
cuprins între 150—160 tone pe an.
Astăzi, pentru realizarea aceluiași
număr de produse este necesară
doar jumătate din cantitatea de me
tal neferos folosită înainte.
Cu ocazia vizitei de lucru pe care
secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a făcu
t-o cu cițiva ani în urmă în între
prindere s-a recomandat să se pună
un accent mai mare pe moderniza
rea unor operații tehnologice, pe
perfecționarea sistematică a celor
existente, pe promovarea progresu
lui tehnic. Răspunsul la această che
mare este ilustrat de expoziția din
pavilionul central al întreprinderii,
unde sînt rezumate cîteva din teh
nologiile sau procedeele tehnologice
noi. aplicate in ultimii doi ani. cu
echivalentul economiilor de metal :
turnarea sub presiune — 46 tone pe
an ; turnarea în coji de bachelită —
19 tone pe an ; turnarea in amestec
autoîntăritor — 20 tone pe an ; tur
narea continuă a barelor — 25 tone
pe an ; turnarea otelurilor cu maselote oarbe — 40 tone pe an : extru
darea la rece a rolelor de lanț —
56 tone pe an. Dincolo de economia
de metal realizată, eficienta noilor
tehnologii se regăsește în creșterea
productivității muncii și a indicelui
de scoatere a metalului, in economia
de manoperă si energie, in crește
rea competitivității produselor.
Aceste rezultate au fost determi
nate si precedate de un proces de
reproiectare a tuturor produselor,
proces dublat de efortul de asimila
re. cu forțe proprii sau în colabo

rare cu alte întreprinderi, a utilaje
lor necesare aplicării tehnologiilor.
Pentru exemplificare precizăm că, in
vederea turnării in forme cu coji de
bachelită, a fost necesară o mașină
de confecționat coji mecanizat, cu 4
posturi de lucru și care a fost reali
zată in colaborare cu Institutul de
Subingineri din Sibiu ; pentru tur
narea bimetalelor. prin care se re
duce Ia jumătate consumul de bronz
pe an, întreprinderea s-a dotat cu
mașini de turnare centrifugală ; ma
șinile necesare extrudării la rece a
rolelor se importau cu eforturi valu
tare mari, acum ele se realizează la
întreprinderea Mecanică din Sibiu.
Iar exemplele pot continua.
Desigur, toate aceste tehnologii în
globează inteligentă tehnică și ele
reflectă starea de creativitate a oa
menilor. întreprinderea dispune nu
numai de o serioasă tradiție tehnică,
ci și de muncitori, tehnicieni, ingi
neri tineri, cu rezultate deosebite în
promovarea progresului tehnic. Si
tuație care caracterizează și activi
tatea din alte unități. Astfel. în ul
timii doi ani. indicele de creativi
tate pe ansamblul județului s-a du
blat. La „Independența", indicele a
crescut de trei ori. fapt ce se regă
sește in creșterea numărului cercu
rilor inovatorilor și inventatorilor de
la 3 la 21. existind astfel de cercuri
în fiecare atelier de proiectare și
secție de produse. Tot al zecelea om
din întreprindere este cuprins in
tr-un astfel de cerc. în același scop,
în întreprindere se editează un bu
letin de informare tehnică ce cu
prinde rubrici cu lista brevetelor de
invenții intrate in întreprindere, cu
prognoze, realizări și tendințe pe
plan mondial în domeniul științei și
tehnicii, cărți noi intrate în biblio
teca tehnică a întreprinderii.
Este un lucru bine cunoscut că
există o relația directă între perfec
ționarea tehnologiilor și perfecționa
rea forței de muncă. Aspect ce de
vine cu atit mai necesar cu cit pro
filul de fabricație se înnoiește per
manent. Efortul pentru continua in
struire. pentru autoperfectionare de
vine astfel un imperativ de zi cu zi.
Totuși, chiar și în sistemul pregătirii
oamenilor lucrurile se schimbă. Dacă
nu cu mult timp în urmă în perfec
ționarea profesională accentul se pu
nea pe prelegeri, acum centrul de
greutate s-a mutat pe dezbateri. Toa
te cursurile, i.ndifergpt de forma in
care se realizează si cui se adresea
ză. au înscrise citeva teme obliga
torii, care fee finalizează cu soluții
tehnice sau tehnologice concrete. Iată
cîteva asemena teme : „Ce măsuri
întrevedeți pentru reducerea consu
mului de metal la locul dumnea
voastră de muncă ?“. „Menționați
cauzele care generează rebuturile.
Ce soluții propuneți pentru înlătura
rea lor?"; „Tehnologii moderne de
mare productivităț i". Pe de o parte,
dezbaterile contribuie la identifica
rea surselor de risipă, iar pe de altă
parte oferă soluții de economisire.
S-a creat astfel un portofoliu de so
luții tehnice, simple sau de comple
xitate mare, care sint aplicate in
producție. In felul acesta, dezbate
rile dobindesc un pronunțat caracter
practic, stimulativ, ca de altfel toate
acțiunile întreprinse pentru reduce
rea consumului de metal.

Ion Ornic NEMEȘ
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Cuvintul hotărîtor îl au acum furnizorii
(Urmare din pag. I)
că, obținind aceleași bune rezultate.
Concret, montorii au realizat peste
prevederi lucrări de montaj in va
loare de aproape 10 milioane lei. La
stadiul fizic, oamenii din subordinea
maistrului Lupu Aurel lucrează la
finalizarea traseelor de legătură la
grupul nr. 6. în timp ce formațiile
conduse de maistrul Gheorghe Per
pelea și maistrul Vasile Dirjon tre
buie să termine pină la sfirșitul
lunii septembrie lucrările la benzile
transportoare de cărbune, canalele
de aer și gaze, preincălzitorui de
aer rotativ nr. 1.
Activitatea acestor formații este
urmărită și coordonată permanent de
cei doi adjuncți de șef de brigadă,
care cunoscind bine problemele in
tervin cu autoritate și competență in
rezolvarea situațiilor neprevăzute,
găsind cele mai eficiente soluții pen
tru creșterea ritmului de montaj.
Cu toate acestea, ținînd cont de
forța de muncă existentă, de baza
tehnică din dotare și de faptul că
lucrările de montaj sint totuși intirziate, se pune in mod firesc Între
barea : n-ar putea oare montorul să
realizeze, zilnic, un volum mai mare
de lucrări ? „Fără îndoială că da,
răspunde inginerul Iosif Falup, șeful
brigăzii montaj. La ora actuală pu
nem in operă, săptămînal, 160 tone
de utilaje. Am putea Insă monta
săptămînal pină la 220 de tone.
Există, totuși, mari rămîneri în urmă
în onorarea obligațiilor contractuale
de către furnizorii de utilaje, ceea
ce ne determină să schimbăm soluții,
să nu putem respecta ordinea teh
nologică de montaj, pe scurt, să pier
dem timp prețios. Bunăoară, ca
zanul nr. 5 trebuia să producă de
aproape 3 luni. Nu se poate pune in
funcțiune pentru că mai sînt nece
sare 183 tone circuite de înaltă pre
siune și înaltă temperatură, pe care
le tot așteptăm de la întreprinderea
„Vulcan1* București. S-a creat o si
tuație îngrijorătoare care ridică se
rioase semne de întrebare".
Și mai îngrijorător este faptul că,
deși termenele prevăzute au fost cu
mult depășite, unii furnizori de uti
laje și-au făcut o practică din a so
licita reprogramarea și iar reprogramarea de termene pentru ca, în
final, nici aceste termene să nu fie
respectate. Consultînd listele, puse
la dispoziție de subinginerul Florin
Nisipoiu, din sectorul investiții, în
care sînt nominalizate toate utilajele
și instalațiile restante, se observă că
multe dintre acestea, care ar fi tre
buit să fie deja încorporate în noile
capacități productive, sînt încă neli
vrate de furnizori. Amintim numai
o parte : circuite aferente sta-

țiilor de răcire, tablă zincată
pentru izolații, subansamble pen
tru stațiile de teducere-răcire (șase
poziții), pompe de diferite tipuri
(32 bucăți), ventilatoare (4 bucăți),
diafragmă de medie și joasă presiu
ne, construcții metalice prefabricate;
alte 366 tone circuite de înaltă pre
siune și înaltă temperatură pentru
grupul nr. 6 și cazanul nr. 7, subansamble, electrofiltrul, 3,5 km cablu
de înaltă tensiune, înzidiri, izolații,
bandaje și rigidizări (48 de tone),
instalație de alimentare cu cărbune
(130 tone), instalație de ardere praf
cărbune, echipamente electrice de
sistematizare, transformator 80 MWA,
traductoare (23 bucăți), adaptoare
(93 bucăți) , termocuple (27 bucăți),
termorezistențe (17 bucăți). Lista
acestora, — repetăm — este îngri
jorător de lungă. Toate aceste res
tanțe totalizează peste 2 700 tone
utilaje. Cu precizarea care trebuie,
în mod obligatoriu, să se rețină că,
la toate aceste utilaje, termenul de
livrare a fost depășit cu 2—3 luni și
chiar 4 luni. Să notăm și cîțiva din
furnizorii care nu și-au onorat aceste obligații contractuale : între
prinderea „Vulcan" București, în
treprinderea de Utilaj Tehnologic
Bistrița, întreprinderea Mecanică
Marghita, întreprinderea de Utilaj
Petrolier Tirgoviște, întreprinderea
de Pompe „Aversa" București, în
treprinderea de Motoare și Transfor
matoare Electrice Filiași, întreprin
derea de Utilaje și Piese de Schimb
Botoșani, întreprinderea Mecanică
Vaslui,
întreprinderea
Mecanică
Gheorgheni. ..Tehnofrig" Cluj-Napoca, întreprinderea de Construcții
Metalice Prefabricate din București,
întreprinderea de Motoare Electrice
Turnu Măgurele,
întreprinderea
„Electroputere" din Craiova, Centra
la Industrială pentru Elemente de
Automatizare București, Combinatul
de Utilaj Greu din Cluj-Napoca,
Baza de Aprovizionare cu Utilaj
Electric București și altele.
Situația creată pe șantierul Cen
tralei Electrice de Termoficare Drobeta-Turnu Severin impune o grab
nică și aprofundată analiză din par
tea forurilor de resort, iar furnizorii
de utilaje, care nu sînt puțini la nu
măr. să-și intensifice eforturile pen
tru livrarea în cel mai scurt timp a
utilajelor și instalațiilor restante, cu
atit mai mult cu cit acum pe șantier
se poate lucra intens, pentru a se
recupera grabnic toate întirzierile în
vederea punerii în funcțiune a noilor
capacități de producție de la acest
mare și important obiectiv ener
getic.

Virgillu TĂTARU
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ADUNĂRILE DE DĂRI DE SEAMĂ ȘI ALEGERI
ANALIZĂ TEMEINICĂ A ÎNTREGII ACTIVITĂȚI,
ÎNALTĂ ȘCOALĂ DE EDUCAȚIE POLITICĂ, REVOLUȚIONARĂ
'Fiecare membru de partid este obligat să folosească și să stimuleze în întreaga sa activitate critica și
autocritica
forță motrice a dezvoltării societății noastre —, să manifeste spirit revoluționar, receptivitate
față de tot ce este nou și înaintat, să ia poziție și să combată cu hotărîre lipsurile și greșelile, tendințele de acoperire

a neajunsurilor și să contribuie la lichidarea lor; să lupte împotriva mulțumirii
conservatorismului, împotriva oricăror manifestări de înăbușire a criticii

de

sine,

a

rutinei

și

(Din Statutul Partidului Comunist Român)

AUTOEXIGENȚĂ
in activitate no h vorbe
.... Membrii biroului organizației
noastre de bază nu au urmărit in
toate cezurile și nu au tras la răs
pundere pe cei care realizează pro
duse de slabă calitate, iar munca de
propagandă s-a desfășurat greoi și
ineficient".
.... Noul birou al organizației dle
bază va trebui să acționeze mai hotărît și perseverent pentru ca, prin
folosirea formelor specifice muncii
de partid, să determine pe fiecare
comunist, pe fiecare om al muncii
să contribuie mai susținut la înde
plinirea exemplară a sarcinilor de
plan".
Aceste sablinierl, precum și altele
vizînd preocuparea fermă pentru ri
dicarea continuă a nivelului politicoideologic și profesional al comuniș
tilor, al tuturor oamenilor muncii,
astfel incit fiecare să realizeze, la
locul său de muncă, produse de cea
mai înaltă calitate, a fost ideea do
minantă pe care s-a pus accentul în
dezbaterile din adunarea de dare de
seamă și alegeri a organizației de
bază nr. 11 din cadrul întreprinderii
de Mașini Textile „IMATEX" din
Tirgu Mureș.
Fapt deloc întîmplător dacă avem
în vedere că din această organizație
fac parte comuniștii de la unui din
atelierele „cheie" ale unității, cel de
prototipuri. De altfel, înainte de adunarea generală, economistul Vasile
Vlas, secretarul comitetului de par
tid din întreprindere, sublinia : „De
modul în care comuniștii, toți oa
menii muncii de la -prototipuri»
transpun in practică ceea ce e nou,
la un moment dat, pe planșeta proiectanților depinde însuși viitorul unității, felul in care Întreprinderea
— cu destule probleme în realizarea
planului la producția fizică si la ex
port — va reuși, in perioada urmă
toare, să asigure o încărcare judi
cioasă a capacităților de producție
cu comenzi la nivelul planului sta
bilit. Privită prin prisma orientă
rilor cuprinse in proiectul Programu
lui-Directivă și în Tezele pentru
Congresul al XIV-lea al partidului,
activitatea acestei organizații de
partid trebuie să fie mult mai in
tensă și eficientă, cu atît mai mult
cu cit termenele de omologare a
prototipurilor sînt încă exagerat de
lungi. Bunăoară, unele greșeli de
execuție la războaiele de țesut
-LANATEX» și «CARDTEX» au
prelungit termenul de omologare cu
un an".
în mod firesc, avînd în vedere re
zultatele nu tocmai bune de pină
acum și, îndeosebi, sarcinile de per
spectivă, am așteptat cu un real in
teres să vedem cum vor dezbate co
muniștii clin această organizație pro
blemele producției, probleme de care
— după cum ni se spusese — depin
de însuși viitorul întreprinderii, al
întregului colectiv. Si trebuie spus
că, datorită unei temeinice pregătiri
a adunării generale, atit darea de
seamă, cit și participanții la dezba
teri, prin propunerile pe care le-au
făcut pentru completarea programu
lui de măsuri, și-au fixat ca nivel
al exigențelor cerințele și obiecti
vele reieșite din proiectul Progra
mului-Directivă și Tezele pentru
Congresul al XIV-lea al P.C.R., dez
bătute și aprobate intr-o atmosferă de
totală adeziune, orientările formulate
de tovarășul Nicolae Ceaușescu
în concluziile prezentate la re
centa ședință a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. în
felul acesta, s-a reușit, in bună mă
sură, să se releve cauzele stărilor de
lucruri necorespunzătoare din cadrul
atelierului, modul in care organiza*'

Adunarea tocmai s-a
terminat. Comuniștii din
organizația de bază de la
Oțelăria I. schimbul 2,
de la marea întreprinde
re de Utila.i Greu „Pro
gresul" Brăila mai zăbo
vesc citeva minute in sala
de ședințe, aflată nu de
parte de focul încins al
cuptoarelor. Unii dintre
ei se îndreaptă către cei
pe care i-au ales in noul
birou,
felicitindu-i și
urindu-le — ca la orice
început de drum — spor
la muncă. Ne folosim de
acest prilej pentru a în
treprinde un sondaj prin
tre cei care l-au încon
jurat și i-au adresat gindul lor bun turnătoruluiformator Ion Vasile. șef
de echipă la atelierul de
formare piese.
— Așadar, care au fost
argumentele de faptă și
de suflet ce au însoțit vo
tul dumneavoastră ?
Oamenii sînt bucuroși
să-și mărturisească gindurile.
— Cel dinții și cel mai
de seamă argument este
acela că de cinci ani la
rind echipa lui Ion Va
sile e fruntașă in produc
ție, ne spune tumătorulformator Costache Caradată. Aceasta nu-i o trea

ția de partid a acționat pentru eli
minarea acestor deficiențe. Impera
tivul îmbunătățirii disciplinei în
muncă a fost evocat cu deosebire
atit în darea de seamă, cît și de unii
vorbitori. Astfel, Constantin Tugănel, șeful serviciului control tehnic
de calitate, a arătat că „dispersarea
atelierului în trei locuri diferite de
muncă are repercusiuni negative asupra controlului muncii oamenilor
și, în consecință, asupra calității lu
crărilor". Abordîndu-se probleme asemănătoare și de către alți comu
niști, in final s-a conturat și for
mulat cerința ca noul birou ales să
acorde o mai mare atenție organiză
rii muncii, iar pentru buna urmărire
a calității pieselor pe fiecare fază
de execuție să fie reintrodus „jur
nalul de prototip", care a „dispărut"
în ultimul timp.
Cum de s-au acumulat atitea pro
bleme, atitea neajunsuri in organi
zarea muncii, domeniu esențial pen
tru dezvoltarea intensivă, calitativ
superioară a producției Comuniștii
din cadrul atelierului de prototipuri, dovedind că au înțeles noile
exigențe reieșite din proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru
Congresul al XIV-lea al partidului
și că sînt hotărîți să facă o adevărată cotitură în propria activitate,
și-au pus și această întrebare. Și au
au răspuns concret la ea. Astfel,
maistrul Alexandru Heșielan a ară
tat că „în asigurarea calității, biroul
organizației n-a fost ajutat suficient
de comuniști, dar nici membrii săi
nu au făcut totul pentru cunoaște
rea “Ia zi» a tuturor deficiențelor
manifestate în organizarea muncii".
„Pentru obținerea unor rezultate
mai bune pe viitor, a spus Venczel
Ștefan, trebuie să se întărească
munca colectivă, dar și răspunderea
personală ; biroul organizației de
bază să nu se rezume la a spune că
„mai avem lipsuri" sau la a aduna
date statistice, ci să-i ajute efectiv
pe cei în cauză, arătindu-le în mod
deschis aceste lipsuri și determinîndu-i, astfel, să le înlăture. Are drep
tate tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului, cind
ne cere, cum a făcut-o la recenta
ședință a Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., să nu ne jenărri
de a critica lipsurile din activitatea
noastră, indiferent cui aparțin, pen
tru că numai printr-o atitudine fer
mă, intransigentă, ne putem perfec
ționa munca. Trebuie să recunoaș
tem deschis că nu am acționat în
totdeauna in acest mod și rezultatele
se văd. Dacă vom proceda așa în
viitor nu ne vom mai întîlni cu stări
de inerție, cu sarcini neindeplinita".
Alți vorbitori, între care Nicolae
Sălcudeanu, șeful atelierului, și Va
sile Vajda, șef de echipă, au arătat
că este necesar să se intensifice ac
țiunea de innoire și modernizare a
produselor (ritmul înnoirii și moder
nizării fiind încă lent), astfel îneît
fiecare comunist și om al muncii
să-și asume în mod responsabil sarcinile ce revin colectivului din care
face parte.
Propunerile, criticile ' formulate,
precum și unele sugestii vizlnd in
tensificarea muncii politico-organiza
torice și-au găsit reflectarea in programul de măsuri adoptat și în care
au fost cuprinse prevederi și direcții
de acțiune clare, menite să asigure
antrenarea mai eficientă a comuniștilor, a întregului colectiv la realizarea exemplară a sarcinilor pe
acest an și pe intregul cincinal.

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scinteii"

bă ușoară, că la noi sînt
mulți muncitori și șefi de
echipă harnici și pricepuți. „Performanța" a fost
posibilă datorită calită
ților sale de bun organi
zator, capacității profe
sionale și politice, devo
tamentului in muncă —
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O MAI BUNĂ CONLUCRARE INTRE MEMBRII
DE PARTID. Intre modalitățile pe care biroul orga
nizației noastre de bază le-ar putea promova pentru
implicarea mai eficientă a comuniștilor în rezolvarea
sarcinilor de producție, și în special a celor legate de
realizarea unor obiective din cadrul programelor prio
ritare, ar fi și aceasta : analizarea periodică (deoadală, lunară sau de cite ori este nevoie, în funcție
de cerințe) a modului în care colaborează comuniștii
din compartimentele tehnice cu cei din producție pen
tru scurtarea ciclului de fabricație al unor produse,
eliminarea unor tergiversări și aplicarea — în munca
politico-organizatorică— a unor metode adecvate rea
lizării unei legături strînse, operative între comu
niștii diferitelor organizații de bază, care să ser
vească mai bine scopului comun. Desigur, aceasta este
și o atribuție a comitetului de partid, dar nu trebuie
ignorată o asemenea posibilă inițiativă a birourilor
organizațiilor de bază care s-ar putea dovedi fruc
tuoasă. (George Serea, secția turnătorie oțel nr. 2,
întreprinderea de Mașini Grele București).
PENTRU CREȘTEREA RĂSPUNDERII FAȚĂ DE
CALITATEA PRODUSELOR. Deși unitatea noastră
a obținut rezultate bune in ridicarea nivelului tehnic
și calitativ al produselor — apreciate și de pârtenerii interni și externi — aș propune biroului organizației de bază și conducerii secției să construim,
prin autoutilare, un stand ds testare a produselor
înainte de a fi expediate beneficiarilor. Acesta, pe
lingă eficiența practică pe care ar avea-o în asigurarea calității, ar putea fi folosit și ca loc al unor dialoguri educative — în munca politică de la om la
om — cu acei comuniști și muncitori ce au realizat
repere sau operații pe care standul le... respinge. Ar
fi deci o măsură atît cu implicații economice, cit și
educative, care ar contribui la testarea in propria
unitate a produselor înainte de a lua drumul către
beneficiar. (Ing. Dan Stoica, organizația de bază nr.
16, din cadrul întreprinderii de Mașini-Unelte Bacău).
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îndatoriri comuNIȘTE. La unele culturi agricole, cu toate că la semănat s-a realizat densitatea necesara, iar semințele
au fost introduse in sol la adîficimea prevăzută, plana
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tracgăsește în produsul final
torul.
Un asemenea moment de analiză
și bilanț presupune o bună cîntărire
a cuvintelor, o deplină motivație a
afirmațiilor. Cei care au luat cuvîn
tui au pus în discuție, fără false
menajamente, în mod critic șl auto
critic, lipsurile existente, atit în ac
tivitatea de partid, cit și în produc
ție, cu convingerea fermă că numai
privind neajunsurile în față se asi
gură și posibilitatea înlăturării lor.
Pornind de la unele sublinieri din
darea de seamă a biroului organiza
ției nr. 2, comunistul Matei Stan
critica perpetuarea unei deficiențe a
stilului de muncă al biroului și anu
me atragerea unui număr restrins
de comuniști în pregătirea adunări
lor generale. „E adevărat — preciza
el in continuare — că nici noi, co
muniștii, nu ne-am străduit prea
mult, in virtutea drepturilor și în
datoririlor statutare pe care le
avem, să venim din timp cu sugestii
și propuneri pentru îmbunătățirea
conținutului materialelor și implicit
al dezbaterilor".
Comunistul Csomortanî Alexandra
spunea fără reținere : „Mă fac vi
novat de a nu-mi fi îndeplinit in to
talitate atribuțiile ce le aveam în ca
litate de secretar adjunct, lăsind adeseori întreaga muncă politico-organizatorică în seama secretarului.
Este și aceasta una din cauzele pen
tru care biroul organizației de bază
nu a cuprins toate sarcinile, nu a
rezolvat toate problemele, fapt pen
tru care acum e criticat".
In acest spirit s-au abordat și as
pectele legate de întărirea organiza
ției cu noi membri din rindul tine
rilor. Deși în cele două ateliere de
prelucrări mecanice ponderea mun
citorilor de vîrstă utecistă este de
45 la sută, în acest an în organizația
nr. 2 s-au făcut doar trei primiri și
aceasta nu din cauză că nu ar exista
tineri bine pregătiți politic și pro
fesional, ci pentru că s-a neglijat
acest aspect.
Privită prin prisma mobilizatoare
lor sarcini de viitor, a preocupării
întregului colectiv și, în primul
rind, a comuniștilor pentru îndepli
nirea ritmică și în condiții calitative
dintre cele mal bune a producției,
activitatea din această organizație
de partid și-a relevat, prîn cuvîntui
participanților la dezbateri, și alte
neajunsuri care, într-o măsură mai
mare sau mai mică, s-au resimțit
în procesul productiv. S-au făcut
referiri, prin cuvintul comuniștilor
Grigore Pintea, Bajko Matei, Con
stantin Cristian, Adorjan Carol, Va
sile Niță ș.a., la o insuficientă im
plicare în rezolvarea unor probleme,
Pornindu-se de la convingerea că
oricare problemă ce privește munca
le mari ne rămin capete de tablă si- și viața comuniștilor, a colectivului
licioasă, material apt să fie utilizat este, totodată, o problemă de partid,
pentru transformatoare mici. Fabri- că așa cum a subliniat tovarășul
cînd noi înșine aceste transforma Nicolae Ceaușescu în concluziile la
toare, rezolvăm și problema aprovi recenta ședință a Comitetului Poli
zionării și cea de utilizare mai bună tic Executiv al C.C. al P.C.R.,
a capacităților. Deci să ne ingrijim problemele comportării comuniști
mai mult de promovarea unor mo lor. rolul comuniștilor în viata în
dalități de a trăi pe picioarele noas treprinderii și in viața socială, ro
tre. de a ne bizui pe forțele proprii. lul lor in activitatea politico-educaAceastă intervenție a stimulat in tivă, de ridicare a conștiinței revo
vestigarea sarcinilor și disponibilită luționare se cer analizate temei
ților organizației de partid, a accen nic în cadrul adunărilor de partid,
tuat caracterul politic al analizei. participanții la adunare au făcut ju
Comuniștii, în luările lor de cuvînt, dicioase propuneri pentru îmbunătă
au militat pentru implicare și ini țirea aspectelor muncii organizatori
țiativă muncitorească. Cadrul demo ce și politico-educative, propuneri
cratic de participare și-a demonstrat care au îmbogățit programul de mă
virtuțile în propuneri concrete șl suri adoptat de organizația nou con
asumări de responsabilități care stituită. Oamenii au vorbit deschis,
și-au găsit reflectarea în programul limpede, concret, au dat expresie vie
de măsuri adoptat. Au fost mai bine spiritului revoluționar.
în numele noului birou ales, se
evaluate posibilitățile proprii, s-au
adoptat măsuri pentru valorificarea cretarul acestuia, comunistul loan
lor. Acest efort de perfecționare a Senteș accentua cerința desprinsă
activității politice a fost cea mai din discuțiile purtate de a promova
convingătoare recomandare dată larg principiul muncii colective, dar
candidaților propuși să facă parte și al răspunderii personale, al impli
din noul birou. Biroul nou ales a cării mai active a organizației de
fost constituit din comuniști capabili partid in viața productivă, în fapt
să promoveze mai ferm, ca pe o asigurarea creșterii capacității co
conduită generală, afirmarea răs muniștilor în mobilizarea colectivu
punderii muncitorești, a răspunderii lui pentru îndeplinirea exemplară a
de proprietar prin inițiative de larg tuturor sarcinilor ce ii revin.
interes.
întreprinderea de Tractoare din
Miercurea-Ciuc. O puternică uni
tate economică situată pe o mare
și modernă platformă indus triaEpocii
lă. mindră ctitorie a
Nicolae Ceausescu". Pe plaiurile
harghitene, industria a schimbat
fundamental atît înfățișarea locuri
lor, cît și viața oamenilor.
Participăm aici, la întreprinderea
de tractoare, la o adunare de dare
de seamă și alegeri. Prezentarea dă
rii de seamă, cuvîntui participanților sînt edificatoare pentru actualul
statut al oamenilor muncii — de
proprietari, de producători și bene
ficiari. Problemele lor, de muncă,
de viață, departe de a fi prezentate
„izolat", limitate la specificul între
prinderii, sînt integrate in cadrul
amplu al muncii și vieții întregului
popor, al răspunderilor proprii eta
pei istorice pe care o parcurgem :
edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și asigurarea
condițiilor pentru trecerea treptată
spre comunism. Comuniștii de aici
discută despre fapte proprii, despre
sarcini specifice, dar le raportează
la marile obiective cuprinse în pro
iectul Programului-Directivă și Te
zele pentru Congresul al XIV-lea al
partidului.
Organizațiile de bază nr. 2 și nr. 3,
de la prelucrări mecanice, s-au unit
— in lumina măsurilor stabilite de
Comitetul Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. — într-o organizație puterni
că, cu largi posibilități de conducere
și îndrumare a activității politicoorganizatorice. Dezbaterea la care
participăm ilustrează deplina matu
ritate politică a comuniștilor din
noua organizație, temeinica înțele
gere a răspunderilor ce le revin.
Sint înfățișate rezultatele obținute
în cele două ateliere de prelucrări
mecanice, atît în ce privește calita
tea și promptitudinea execuției, cît
și utilizarea fondului de timp, înca
drarea în normele de consum. Dar
participanții la adunare, comuniștii
de la prelucrări mecanice, au subli
niat. că o privire „izolată" a reali
zărilor ar fi în contradicție cu spi
ritul revoluționar. Pentru că nici cei
de la sectoarele calde, nici cei de la
montaj, analizîndu-și propria acti
vitate, nu pot să piardă din Vedere
imaginea globală a muncii ce se re-

Participanții la dezbateri n-au ocolit
deficiențele ocolite în darea de seamă
Climatul insuflețitor, de vibrantă
angajare revoluționară, in care co
muniștii, întregul popor dezbat do
cumentele programatice 'ale celui
de-al XIV-lea Congres și iși ex
primă deplina adeziune la pro
punerea de realegere a tovarășului
Nicolae Ceaușescu in funcția supre
mă de secretar general al partidului
a fost puternic evidențiat de des
fășurarea adunării de dare de seamă
și alegeri din organizația de partid
de la Montaj II, din cadrul între
prinderii Electrocontact Botoșani. A
fost pus în lumină faptul că, în această organizație, la fel ca în în
treaga întreprindere, comuniștii, toți
oamenii muncii se află sub puter
nica impresie a prezenței recen
te, în mijlocul lor, a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei
Elena Ceaușescu, cu prilejul vizitei
de lucru efectuate în județul Boto
șani.
Analiza efectuată în darea de sea
mă, luările de cuvint ale participanților au exprimat profunzime, matu
ritate și concretețe în abordarea
problemelor. Din dezbateri a reieșit
cu deosebire faptul că în centrul
preocupărilor organizației s-a situat
perfecționarea activității politicoorganizatorice menite să ducă la
creșterea calității și fiabilității pro
duselor, miniaturizarea lor. moder
nizarea proceselor de fabricație, di

că, la urma urmelor, dis
ciplina de producție este
disciplină de partid. Ea
trebuie respectată de că
tre toți și in orice împre
jurare.
Alți comuniști pun tn
evidență faptul că Ion
Vasile este un om al ini-

Momente
cerințe de prim ordin ale
fiecărui comunist căruia i
se încredințează răspun
deri deosebite. In același
timp, Ion Vasile este
foarte exigent atit față de
el însuși, cit și față
de ceilalți. De exemplu,
atunci cind unii membri
de partid, cum sînt Ioniță Calbăr și Costel Petre
nu au respectat disciplina
tehnologică el i-a criticat
cu asprime in adunarea
generală de partid și a
stat îndelung de vorbă cu
ei, insistind asupra ideii
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tele nu au răsărit. Adică unele semințe nu au mai
încolțit din cauza calității necorespunzătoare. Coope
ratorii au completat golurile, dar asta a cerut multă
muncă suplimentară. întrucît schimbul de semințe în
tre județe se face tocmai pentru a asigura materia
lul săditor cu un potențial biologic ridicat, propun ca
toate inspectoratele județene pentru controlul cali
tății semințelor să fie determinate să-și facă datoria
cu mai mare răspundere și Bă nu mai permită tri
miterea sau primirea de semințe cu buletine de ana
liză bune, dar care în realitate nu asigură gradul de
încolțire cerut de tehnologie.
După părerea mea, acqasta nu este o problemă strict
tehnică, ci și politică, de partid. Comuniști sîntem și unii
și alții, iar datoria de a asigura recolte bogate este co
mună. De aceea, e bine să nu dăm vina unii pe alții,
ci fiecare să muncim cu mai mare răspundere la lo
cul de muncă, pentru a ne face datoria și față de noi
înșine, și față de țară. Iar organizațiile de partid res
pective să urmărească și să tragă la răspundere pe
membrii lor cu mai multă fermitate, cu mai multă
eficiență. (Constantin Gherase, țăran cooperator în
ferma vegetală nr. 3 a C.A.P. Zamostea, județul Su
ceava). '
ARGUMENTE
PENTRU
EFICIENȚĂ. Oficiul
Național de Turism „Carpați“-Brașov este o uni
tate reprezentativă pentru ramura din care face
parte. Dacă pe linie profesională s-au inițiat anumite
schimburi de experiență între unități cu profil simi
lar și unitatea noastră, in domeniul activității de
partid acest lucru nu s-a făcut pînă acum. Or. faptul
că pe Valea Prahovei se află cele mai puternice uni
tăți turistice ale țării cu profil montan — Sinaia. Pre
deal, Brașov — ar putea constitui un obiect de studiu
pentru organele de partid locale respective în vede
rea promovării unor schimburi de experiență între
organizațiile de partid ce activează in acest sector. El
ar avea avantajul de a facilita un dialog pe temele
muncii politico-organizatorice între organizații ce-și
desfășoară activitatea in același profil și, deci, meto
dele bune ar putea fi larg generalizate. Și aplicate
operativ. (Maria Bosna. organizația de bază din ca
drul O.N.T. „Carpați'.'-Brașov).

Examenul cotidian
al răspunderii comuniste

țiativelor, al promovării
noului in producție, a
gindirii economice înain
tate, manifestată in ac
țiuni concrete care expri
mă la cel mai înalt grad
conștiința de proprietar,
producător și beneficiar.
El este promotorul folo
sirii armăturii și a sirmei
de beton recondiționate,
metodă soldată cu 20 la
sută economii la materia
lele respective.
La un moment dat, de
Ion Vasile se apropie doi
tineri. Olga Negoescu si

Neculai Albu. In aceste
clipe ei evocă cu emoție
faptul că omul, comunis
tul căruia i-au acordat
votul și încrederea lor se
ocupă de mulți ani cu
perseverență, cu deosebit
tact șl cu multă căldură
sufletească de pregătirea
tinerilor pentru a deveni
muncitori pricepuți și co
muniști de nădejde. Ce
lor doi tineri le face plă
cere ca acum să amin
tească. o vorbă a șefului
de echipă : „înainte de a
forma piese pentru utila
jele moderne, noi for
măm oameni pentru pre
zent și viitor".
...Momente de viață în
cărcate de profunde sem
nificații. Argumente pen
tru ziua de azi și pentru
cea de miine, pentru în
crederea acordată. Ion
Vasile încearcă să-și as
cundă propriile emoții
adresindu-se celor din
jur :
— Și acum, gata cu
felicitările. Ați văzut cit
e de „încărcat" planul de
măsuri pe care l-am aprobat cu toții, La treabă, că avem atitea de fă
cut !

Gh. ATANAS1U

minuarea consumurilor de materii
prime și materiale, valorificarea lor
superioară. Se remarcă, in mod deo
sebit, faptul că o serie de inițiative
muncitorești, cu caracter politicoeducativ, și-au adus o contribuție
substanțială, eficientă la soluționarea acestor probleme.
Prezentîndu-se dinamica principaIilor indicatori în perioada parcursă
de la precedenta adunare de dare de
seamă și pină in prezent, s-a subli
niat contribuția organizației de
partid Montaj II la creșterea producției-marfă industriale, a produc
tivității muncii, a exportului. Rolul
decisiv al organizației de partid în
dinamizarea întregii activități a fost
reliefat sub diverse aspecte : creația
tehnico-științifică a dobindit un ca
racter de masă ; colectivul de mun
că de la Montaj II este deținătorul
locului I pe întreprindere in între
cerea socialistă pe 8 luni. Aceste re
zultate bune — și multe altele —
exprimă în modul cel mai edificator
calitatea muncii organizatorice, a
metodelor de acțiune folosite de că
tre biroul organizației de bază.
Dar dacă aspectele pozitive au
fost reflectate din belșug in da
rea de seamă, in privința celor
negative s-a observat o oarecare
„discreție" in a reliefa deficiențe
ce aparțin fie biroului, fie organiza
ției în ansamblu^ Acest fapt a deter
minat o reacție promptă și decisă a

comuniștilor ; ei și-au canalizat in
tervențiile spre detalierea și exem
plificarea, cu un accentuat simț al
criticii și autocriticii, al vorbirii
fără ocolișuri, al punerii de proble
me deschis și pină la capăt. S-a spus
clar, răspicat in adunare că afir
marea spiritului combativ, revoluționar trebuie să se manifeste
nestînjenit, fără reținere, așa cum
le-a cerut-o comuniștilor tovarășul
NICOLAE CEAUSESCU si în concluziile la ședința Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R. din 22 sep
tembrie a.c. Comuniștii Romică Burduja. Ștefan Țarcă, Ioan Brinzei au
adus In discuție probleme care vi
zează direct răspunderile ce le re
vin lor, tuturor membrilor organiza
ției.
Critica și autocritica șe cer Insă
însoțite de măsuri concrete, de asu
marea unor răspunderi. Sub acest al
doilea aspect s-a manifestat timidi
tate la începutul dezbaterilor. Pre
zent la această adunare, tovarășul
Dumitru Prodan, secretar adjunct cu
problemele organizatorice în comite
tul de partid din întreprindere, a
intervenit la un moment dat:
— Ați criticat faptul că așteptăm
cam de mult transformatoarele elec
trice de mici dimensiuni. Dar pe noi,
care
producem
transformatoare
mari, deci ne pricepem și la cele
mici, cine ne oprește să ni le fabri
căm singuri ? De la transformatoare-

Euqen HRUȘCĂ

corespondentul „Scinteii"

Nicolae SANDRU
corespondentul „Scinteii*

Numai socialismul asigură adevărata
libertate și bunăstare
Dezbătind în pregătirea Congre
sului al XIV-lea al partidului căile
și măsurile pentru a pune mai bine
în valoare potențialul de care dis
punem. în vederea îndeplinirii
sarcinilor actuale și de perspecti
vă. o facem cu încrederea pe care
ne-o insuflă realizările de oină
acum și voința neclintită a tuturor
colectivelor de muncă de a le amplifica în viitor. Analiza exigentă.
în cadrul adunărilor de dări de
seamă și alegeri, a rezultatelor
muncii noastre ca punct de pornire
spre noi realizări răspunde cerin
țelor formulate de tovarășul
NICOLAE CEAUSESCU la recenta
ședință a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. spiritului
revoluționar care trebuie să orien
teze întreaga noastră activitate.
Rezultatele obținute de tara noas
tră în toate domeniile, marele ecou
al inițiativelor politicii noastre ex
terne. dinamice si principiale, de
largă recunoaștere internațională
demonstrează că niciodată națiu
nea noastră nu a avut un condu
cător mai luminat, mai devotat tă
rii. partidului și poporului din
care s-a născut, ca și aspirațiilor
de progres, libertate și pace ale
tuturor națiunilor. Iată de ce.
alături de întregul nostru ponor, si

noi, puternicul detașament muncitoresc de la întreprinderea 23 Au
gust din București susținem dit!
adîncul inimilor Hotărirea Plenarei
Comitetului Central al partidului
ca tovarășul Nicolae Ceausescu să
fie reales, la Congresul al XIV-lea,
în funcția supremă de secretar
general al Partidului Comunist
Român.
între numeroasele virtuți de
mare conducător ale tovarășului
Nicolae Ceausescu, nouă, muncitorilor, ne este cu deosebire
scumpă Intransigenta sa în apăra
rea valorilor socialismului. împăr
tășim pe deplin aprecierea secreta
rului general al partidului privind
faptul că numai socialismul asigu
ră popoarelor condiții pentru li
chidarea înapoierii, sărăciei, pen
tru adevărata independentă economico-socială. pentru bunăstare si
fericire, pentru colaborare egală în
drepturi cu toate popoarele lumii.
Socialismul și-a înscris la activ
realizarea de însemnătate istorică
de a fi ridicat masele populare,
altădată exploatate si asuprite, la
condiția de deținătoare ale puterii
politice, de stăpin al întregii avuții
naționale. Muncitorii, oamenii mun
cii din țările socialiste nu pot să
nu prețuiască orînduirea în care

sînt asigurate drepturile fundamen
tale la muncă, la locuință, la edu
cație. accesul la cultură, la asis
tentă sanitară. Cred că apărarea
valorilor socialismului dobîndeste
in prezent o însemnătate cu atit
mai mare, cu cit are loc o intensi
ficare a propagandei capitaliste, a
campaniei tortelor reacționare Îm
potriva socialismului. Sînt tot mai
fățișe încercările acestora de a po
negri socialismul, de a pune la în
doială sau nega realizările lui. în
scopul de a slăbi unitatea, forța
si influenta socialismului în lume.
Nu încape îndoială că toate aceste
încercări de a frîna mersul socia
lismului vor eșua. căci, asa cum
se subliniază în Tezele pentru vii
torul Congres, socialismului îi âpartine viitorul.
Alături de întregul popor, co
lectivul nostru respinge ferm —
așa cum a făcut-o și cu prilejul
recentelor adunări de dări de
seamă și alegeri — planurile și
programele de amestec în tre
burile țărilor socialiste, de desta
bilizare. de finanțare a politicii
de renunțare la construirea socia
lismului.
Cercurile reacționare lansează fel
de fel de ..îndemnuri1*. îsi permit
să dea ..sfaturi" de a se renunța

Ia rolul politic conducător al parti
dului. la proprietatea socialistă, la
o serie de cuceriri revoluționare
fundamentale ale clasei muncitoa
re. ale popoarelor.
Ca unul care am participat la
actul istoric al naționalizării, do
resc să-mi exprim adînca satisfacție
pentru fermitatea cu care partidul
nostru, în frunte cu secretarul său
general, apără cuceririle socialis
mului, asigură dezvoltarea neabătu
tă a României pe calea înfăptui
rii visului de aur al poporului
nostru — comunismul. Pe noi ni
meni nu ne poate abate de pe
calea pe care mergem cu succes
— a făuririi unei economii puternice, cu o industrie si agricultură
moderne, cu o știință la nivelul
celor mai bune din lume. Sînt con
vins că. prin poziția principială pe
care o susține cu fermitate în ce
privește apărarea si dezvoltarea cu
ceririlor socialiste, partidul nos
tru. secretarul său general, aduc o
contribuție de cea mai mare în
semnătate la promovarea cauzei so
cialismului In lume.

Marian AVRAM

Erou al Muncii Socialiste,
șef de echipă la întreprinderea
„23 August" din București
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Valențele educative ale
activității cultural—artistice

1

PROIECTUL PROGRAMULUI-DIRECTIVĂ,
1 TEZELE PENTRU CONGRESUL AL XIV-LEA Â

CUM ÎȘI ÎNDEPLINESC ATRIBUȚIILE
ORGANELE AUTOCONDUCERII MUNCITOREȘTI
(Urmare din pag. I)

familie muncitorească, familia mun
citorească a României socialiste, in
interiorul căreia trebuie să se sim
tă o solidaritate monolitică, o uni
tate deplină de interese.
Preda Marin, președintele consiliu
lui oamenilor muncii de la întreprin
derea Textile Nețesute : Calitatea
politică și profesională a membrilor
consiliului oamenilor muncii este
hotărîtoare pentru eficiența ac
tivității acestuia. E mare lucru
să poți avea un C.O.M. format
numai din reprezentanți ai oameni
lor muncii unul și unul. în consiliul
nostru avem numeroși reprezentanți
ai oamenilor muncii care-și fac cu
prisosință simțită prezența. Unul
dintre ei insă se înscrie in ceea ce
s-ar putea numi o excepție in sens
pozitiv. Este vorba de un muncitor

Relevant pentru calitatea stilului
și metodelor de muncă este și fap
tul că analizele întreprinse intr-un
domeniu sau altul de activitate, de
ciziile luate de consiliile oamenilor
muncii au la bază concluziile rezul
tate in urma studiilor și controalelor
efectuate de către comisiile pe do
menii. Astfel, s-a asigurat cunoaște
rea aprofundată a realității de la
fiecare loc de muncă, elaborarea
unor măsuri eficiente care au con
tribuit la înlăturarea lipsurilor și
neajunsurilor constatate, iar în mul
te cazuri, cu sprijinul specialiștilor,
au fost soluționate la fața locului
problemele stringente ale activității
de producție. S-a statornicit, de ase
menea. practica raportării sistema
tice de către conducerile de secții și
sectoare în ședințele consiliilor oa-

fecționat din acest punct de vedere.
Am in vedere, bunăoară, activitatea
organelor de conducere colectivă de
la întreprinderea de Prelucrare și
Industrializare a Legumelor și Fruc
telor, întreprinderea pentru Indus
trializarea Laptelui, întreprinderea
Județeană de Recuperare^ și Valori
ficare a Materialelor Refolosibile,
întreprinderea Antrepriză de Constructii-Montaj ș.a., unde se manifeștă incă deficiente legate de staperiodicității
bilirea priorității și
problemelor cuprinse in planurile de
a
muncă, antrenarea permanentă
.
comisiilor pe domenii la acțiuni de
analiză, studii și controale. Multe din
problemele cuprinse in planurile de
muncă constituie atribuții de servi
ciu, care se urmăresc și se raportea
ză prin dări de seamă statistice. Ca
•urmare, materialele sint de multe
ori excesiv tehniciste, sumar întoc
mite de către șefii de compartimen
te sau responsabilii de comisii și nu
reflectă realitatea din domeniul
analizat. De multe ori se prezintă
in ședințele consiliilor oamenilor
muncii, dar mai ales in birourile
executive ale acestora rapoarte și in
formări care nu cuprind nici un fel
de măsuri, nu angajează răspunderi,
deși sint scoase in evidență nu
meroase deficiente din activitatea
colectivelor de muncă. Răspunzători
pentru aceasta se fac în primul rind
prim-vicepreședinții consiliilor oa
menilor muncii, care nu au înțeles
pe deplin că in conformitate cu Le
gea nr. 5/1978 răspund direct de pre
gătirea și calitatea acestor materiale.
Preda Marin :
Pentru ridicarea calității și eficientei activitătii consiliului oamenilor muncii este extrem de util ca, in spiritul prevederilor Legii 5/1978. mate
rialele supuse dezbaterii să fie fina
lizate cu cel puțin 4—5 zile mai de
vreme, pentru a da posibilitatea stu
dierii lor aprofundate de către toți
membrii organului de conducere colectivă. Altfel se ajunge fie la intervenții făcute „după ureche", pe
.
lingă miezul problemei, fie la abți
nerea de la discuție. în plus, un ma
terial oferit din vreme asigură și po
sibilitatea de a verifica temeinicia
faptelor și argumentelor pe care le
înfățișează, ceea ce este de natură
să sporească simțul de răspundere a!
celor ce sint însărcinați să realizeze
analiza respectivă.
Ion Pătrășcoiu : De mare im
portanță pentru îndeplinirea cu
eficientă sporită a atribuțiilor or
ganului autoconducerii muncito
rești este si selectarea judicioa
să a tematicii ce urmează să (ie
înscrisă pe ordinea de zi a consi
liului oamenilor muncii sau birou
lui său executiv. Trebuie să recu
noaștem deschis că există tentația
de,a bifa o tematică cit îmai largă,
ceea ce este de natură să alimenteze pierderea timpului, alunecarea
în chestiuni colaterale, De aceea,
trebuie să ne întrebăm mereu : ce
probleme discutăm si cind anume le
discutăm ?
Ion Udrescu : O amprentă puter
nică asupra stilului de muncă al or
ganelor autoconducerii muncitorești
din întreprinderi și-o pune si stilul
de muncă practicat de centrală sau
ministerul de resort. Am în vedere
felul în care acestea înțeleg să lucreze cu întreprinderile din subordine, mai ales in perioada desfășurării adunărilor generale ale oamenilor muncji. Nu o dată s-a intimplat ca la âceste manifestări esenti ale ale democrației noastre muncitorești să fie prezenți, din partea
centralei sau ministerului, oameni
care nu cunosc suficient de bine pro
blemele întreprinderilor, care in acest caz au cel mult rolul de a în
registra observațiile și doleanțele în
treprinderii.

Desfășurarea Festivalului na
tional „Cîntarea României" a con
tribuit in chip atit de bolăritor la
descoperirea și afirmarea unei noi
calități a întregii noastre mișcări
cultural-artistice incit
întreaga
tară a devenit un uriaș receptacol
de frumusețe. Comparația cu un
uriaș atelier de creație sau cu o
uriașă sală de concert exprimă de
fapt un adevăr capabil să fixeze
amploarea fără precedent a aces
tei mișcări cultural-educative. Cu
cit roadele activității culturale sint
mai bogate, cu atît mai vizibilă este
influenta sa asupra întregului pro
ces productiv în care sînt antre
nați, zi de zi. participantii. Este o
relație dialectică. subliniată de
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
la Plenara Comitetului Central din
29 iulie a.c. : „Cu cit activitatea
ideologică, politieo-edueativil. de
formare a conștiinței socialiste, re
voluționare a întregului nopor va
fi mai bună, cu atît vom obține
rezultate superioare in toate do
meniile de activitate". Este afir
mată astfel importanta unei activi
tăți formative in care latura ar
tistică se îmbină cu asumarea unor
responsabilități civice. De altfel,
variatele forme ale mișcării cul
tural-artistice de masă (si n-ar fi
decît să exemplificăm prin activi
tatea corurilor, a brigăzilor artistice, a formațiilor
de
muzică și
dans,
activita
tea universități
lor cultural-științifice sau aceea
desfășurată în atelierele de
populară) se îngemănează cu efor
turile unite ale Întregului nostru
popor pentru consolidarea mărețu
lui edificiu al socialismului in pa
tria noastră.
Un raid-anchetă întreprins de cu
rînd în județul BRAȘOV ne-a con. vins că activitatea cultural-artis
tică desfășurată in cadrul centre
lor de creație si cultură ..Cîntarea
României" a antrenat, intr-un con
centrat efort colectiv, cele mai im
portante forțe locale. „Comitetul
comunal de partid — ne spunea în
acest sens tovarășa Bonciu Euge
nia. primărița comunei Ghimbav
— s-a preocupat de îmbunătățirea
activității politico-ideologice si cul
tural-educative situînd în centrul
acesteia cunoașterea si însușirea
ideilor, tezelor si orientărilor cu
prinse in documentele de partid,
în cuvîntările secretarului general
ai
partidului.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. în Tezele si
proiectul
Programului-Directivă
pentru cel de-al XIV-lea Congres
al partidului. Un rol important am
acordat învățămîntului politicoideologic care a cuprins întreaga
masă de oameni ai muncii din
comună", In întîlnirile care au
avut loc cu scriitori din Bră
șov și din întreaga țară, în
dezbaterile organizate, în concursurile intre comune. care au
avut loc la Ghimbav in cadrul Fes
tivalului național ..Cîntarea Româ
niei". în serile cultural-distractive
sau acțiunile pionierești, be Drimul
plan s-a aflat imperativul educa
ției publicului în spiritul dragostei
fată de valorile cele mai de nret
ale patrimoniului cultural national.
Prezenta culturii în viata unui
centru puternic agroindustrial, cum
este comuna Ghimbav, este așadar
vie. continuă. De altfel, Centrul de
creație si cultură „Cîntarea Româ
niei", aflat in curs de amenajare,
va pune pe deplin în valoare nu
doar rezultatele deosebite obținute
în agricultură, la întreprinderea de
avioane, la Fabrica de hîrtie sau la
Filatura de lină pieptănată, ci și
activitatea culturală si mai ales
rezultatele obținute de comună în
cadrul festivalului muncii și crea
ției libere. Se impun măsuri și
acțiuni susținute în vederea reali
zării unei propagande vizuale re
actualizate în conformitate cu ce-

rintele și sarcinile proiectului Programului-Directivă și ale Tezelor
pentru Congresul al XIV-lea al
partidului, comitetele și organiza
țiile de partid, de masă și obștești
trebuind să acționeze cu toată răs
punderea pentru creșterea eficien
ței propagandei vizuale, prin per
manenta actualizare, diversificare
și concretizare in funcție de pro
blemele cu care se confruntă acestea.
Aceeași grijă pentru desfășurarea
unei armonioase si cuprinzătoare
propagande vizuale am descifrat-o
și în dialogul cu edilii orașului
Codlea. De la orizontala modestă a
vechiului tîrg s-a înălțat orașul
zvelt și armonios de astăzi, cu pes
te 20 000 de locuitori, cu o activi
tate economică variată, a cărui
producție-marfă industrială se ri
dică la peste 4 miliarde lei. Există
în mișcarea cultural-artistică ce se
desfășoară la Codlea numeroase
exemple care ar putea oferi o ima
gine concludentă asupra unui de
osebit potențial cultural. Citeva
exemple ne sînt furnizate de to
varășul Popa loan — secretar al bi
roului executiv al Consiliului Popu
lar Orășenesc — care ne-a vor
bit despre activitățile casei de cul
tură a orașului, integrată comple
xului de monumente arhitectonice
..Cetate", despre bogăția manifes-

dacă nu la dezinteres fățiș, oricum la
necunoașterea performanțelor mon
diale atinse în unele domenii vitale
ale inaltei eficiente economice, cum
ar fi productivitatea muncii sau con
sumurile materiale și energetice pe
unitatea de produs. O asemenea sta
re de lucruri are implicații dintre
cele mai serioase, pentru că atunci
cind se pune problema alinierii pa
rametrilor noștri productivi la cei
practicați în cele mai avansate țări
ale lumii, in consiliul oameni
lor muncii se aude un cor _
cvasiunanim : „Nu se poate". După ‘
care urmează un lung șir de justifi
cări, alergătură in toate părțile pen
tru a se renunța la „pretențiile exa
gerate". Așa se face că lipsa unei
informări temeinice asupra a ceea
ce s-a realizat in lume in domeniul
tău de activitate poate pune sub
semnul întrebării însăși conștiința de
proprietar investit cu calitatea de
țărilor culturale desfășurate de clu
a gospodări o parte din avuția În
® Stimularea creativității și inițiativei colective*
burile muncitorești de la ..Colotregii societăți. In definitiv, atitudi
rom“ și întreprinderea Mecanică
nea față de interesul general echiva
Ier de muncă constituie chintesența activității con*
Codlea, despre numeroasele bi
lează cu un veritabil examen politic.
blioteci
ale orașului. Numărul ce
siiiilor oamenilor muncii.
Cicerone Cremene, prim-viceprelor ce s-au afirmat in cadrul for
sedinte al consiliului oamenilor mun
© Nici o problemă a producției nu poate și nu
mațiilor artistice ale orașului este
cii de ia întreprinderea de Pieie si
foarte mare. Vom aminti doar ci
încălțăminte „Vîlceana" : Desigur,
trebuie să fie lăsată în afara preocupărilor întregu
teva care s-au distins prin calita
nu trebuie scăpat din vedere nici
tea realizărilor — apreciate ca
lui colectiv.
tendința de a fugi de efort. înscrie
atare Ia nivel republican : ansam
rea in parametrii de înaltă eficientă,
blurile folclorice ale Casei de cul
©
înalta
conștiință
de
proprietari
socialiști
uniți
competitivi pe plan mondial, recla
tură și ..Colorom". corul bărbătesc
mă cel mai adesea un mare efort de
a
oamenilor muncii se dezvăluie în toată amploarea
german și fanfara germană cu pes
gindire, o susținută și îndelungată
te 100 de ani vechime, brigada ar
sa prin atitudinea pe care o manifestă fiecare mun
activitate.
Și
dacă
respectivii
tistică de la întreprinderea „Co
membri ai consiliului oamenilor
lorom", cenaclul literar-artistic
citor și specialist față de interesele generale ale so
muncii nu au conștiința de pro
„Lupta cu inerția".
prietar dezvoltată — de ce ar
cietății.
Noul destin al orașului a prins
face acest efort ? La nivelul intere
chip concret în anii de după Con
@ înfăptuirea exemplară a cerințelor principiilor
sului personal, imediat, nu ciștigă
gresul al IX-lea al partidului. An
nimic. Pentru unii din ei interesul
de an. noi construcții de locuințe
autoconducerii și autogestiunii în practica consilii
general este o noțiune abstractă.
au luat locul celor vechi ; altele,
Valerică Blăjan. maistru, membru
lor oamenilor muncii necesită îmbunătățirea radica
aflate acum doar în proiect (de
al consiliului oamenilor muncii de la
exemplu proiectul unui nou centru
lă a stilului și metodelor de muncă ale acestora.
Uzina Electrică Govora : Afirmarea
civic), vor aduce soluții îndrăznețe,
conștiinței de proprietar socialist
contribuind la conturarea noului
• Substanțiale îmbunătățiri sînt necesare și în
este uneori stinjenită și de modul
profil al orașului. Un nou cinema
de manifestare a relațiilor dintre
ce privește stilul de muncă al centralelor și ministe
tograf. modern. îl va înlocui pe cel
intreprindere-centrală sau alte or
vechi. Sînt proiecte care ne înrelor,
în
direcția
creșterii
promptitudinii
în
soluțio

ganisme. Să mă explic prin citeva
dreaptă gîndul spre viitor. Locuiexemple care imi stau la indemină.
torii orașului nu-și uită nici trenarea problemelor din întreprinderi.
în prezent avem probleme cu ca
cutul. Ei nu uită că există aici, la
zanul 5, la care trebuie să efectuăm
Codlea. una din cele 7 cetăti ale
lucrări de reparații. Deși secretarul
Tării Bîrsei. vestigii istorice care-i
cu înaltă calificare, energic, deosebit
general al partidului a subliniat că
menilor muncii și ale birourilor exe
atestă documentar vechimea încă
de întreprinzător, capabil oricind să
asemenea reparații trebuie să încea
cutive asupra activității desfășurate.
din secolul XI, și mai ales că, de-a
pă numai după ce ai totul asigurat,
mobilizeze la o idee, la o acțiune
In sfera progreselor se înscrie și
lungul secolelor, eroismul româ
jie vedem siliți șă deiparărp- lucră jș pe.cei din jur, gșa..cmn..a .f^cuț-o. nu ii faptul: că majoritatea consiliilor oa
nesc si-a ’spus cuvîntul in cele mal
de mult cind s-a apucat, din proprie
rile cu numai 70^-80 la sută'din pre
menilor muncii sint preocupate ca
diferite împrejurări ale istoriei.
inițiativă, să rezolve problema mijgătiri efectuate. C.O.M.rul a preci
materialele supuse dezbaterii să fie
Este de neînțeles. în aceste con
diții. fantul că în Întregul oraș nu
zat nominal pe Cei ce trebuie 'să se ’ loaceior pentru^trarispdrtuT ' - intern,
analitice, să realizeze o evaluare re
există nici un monument de artă,
activitate in care ne confruntam, la
ocupe de asigurarea echipamentelor,
alistă a situației din domeniul ananici un obelisc sau o inscripție meun moment dat, cu mari greutăți.
materialelor, reprezentanți ai uzinei
Uzat, să scoată in evidență in mod
morială care să omagieze tradițiile
s-au deplasat atit la centrală, cit și
critic și autocritic deficiențele exis
în secția unde lucrez trebuia îmbu
istorice sau eroismul contemporan
la furnizorii de echipamente pentru
tente ei să stabilească măsuri connătățită rezistența la rupere a produ
al constructorilor noii societăți. Cu
a impulsiona lucrările. Din păcate,
crete
pentru
eliminarea
lor.
precum
sului. La un moment dat se- acredigindul la aceste viitoare puncte de
centrala insăși nu este egală in ati
și căi și modalități de acțiune pen
tase ideea că pentru a se realiza
interes în viața orașului, edilii dis
tru
îmbunătățirea activității
de
tudinea față de toate unitățile din
acest obiectiv trebuie aduse noi uticută deocamdată. în conformitate
subordine. Le neglijează pe cele care
viitor. Astfel, s-a reușit crearea unui
laje în întreprindere, Aceasta nececu dorința locuitorilor, proiectul
merg bine și le susține preferențial
climat de dezbatere exigentă, de
sita un studiu ce ne-ar fi costat cam
unui muzeu local de istorie.
pe cele care au probleme. La prima
participare a membrilor organelor
300 000 lei, apoi un proiect de execu
vedere pare normală o asemenea
de conducere colectivă la actul de
Spectaculoasa dezvoltare econo
ție care insemna alți bani. Înainte
decizie, întărindu-se răspunderea
atitudine. Dar numai la prima ve
mi co-socială a comunei Vulcan a
de a trece la finalizarea acestei idei
personală
în
cadrul
răspunderii
co

dere, pentru că în fapt fiecare uni
avut
loc după cel de-al IX-lea
am reunit, într-o largă dezbatere, pe
lective. Hotărîrile adoptate se urmă
tate ar trebui să investească o can
Congres al partidului. Pe măsura
absolut toți specialiștii întreprinderii.
resc pe bază de fișe, asigurindu-se
titate sporită de efort propriu, și nit
acestei dezvoltări este și centrul de
După numai trei zile de la această
astfel un control permanent din par
să aștepte ca alții din afară să vină
creație și cultură ..Cîntarea Româ
largă consultare, cițiva specialiști
tea acestor organe asupra stadiului
niei". O sală de spectacole cu 800
să le pună ordine în lucruri. Acesta
din compartimentul de întreținere au
îndeplinirii lor ; lunar se informea
de locuri, un punct de documen
este spiritul pe care il promovează
venit cu o soluție nouă, deosebit de
ză
asupra
modului
de
soluționare
a
tare politico-ideologică bine dotat
puternic documentele Congresului al
îndrăzneață, ce privea modificarea
măsurilor cu termen scadent.
cu cele mai recente publicații, săli
XIV-lea.
esențială a unor mașini existente
destinate cercurilor ce-si desfă
O contradicție de interese eviden
REDACȚIA : Progresele pe linia
deja pe fluxul tehnologic. Nu s-a
șoară activitatea aici si săli de sețiază și modul defectuos in care se
metodelor de muncă folosite de con
mai stat pe gînduri. S-a trecut la
desfășoară uneori relațiile de colabo
siliile oamenilor muncii sint intr-ade
treabă, astfel incit intr-un timp re
rare dintre noi și Institutul de Studii
văr notabile. O seamă de fapte și
cord, cu mari economii bănești, s-a
și Proiectări Energetice. Documen
realități concrete abordate in discu
pus la punct o nouă linie de fabri
tația trimisă de acest institut pentru
ția noastră lasă insă să se înțeleagă
organlzare și modernizare a loca
cație ce a asigurat nu numai cali
lităților țării
reparația cazanului 5 s-a dovedit in
că aceste progrese nu se resimt în
tatea dorită, ci și un apreciabil vo
multe privințe inacceptabilă. Am a19,45
Laureat! ai Festivalului național
activitatea tuturor consiliilor oame
lum de producție fizică suplimentară.
„Clntarea României"
nalizat-o împreună cu proiectantul,
nilor muncii. De ce 1
Ion Udrescu : Activitatea consiliu
20.10 In dezbatere : Documentele pentru
punct cu punct, am pus de acord
Ion Udrescu : în nici un caz nu
lui
oamenilor
muncii
nu
va
fi
mai
Congresul al XIV-lea al Partidului
modificările ce trebuie făcute și am
19,00 Telejurnal
trebuie să se înțeleagă că pretutin
bună sau mai slabă decît va fi mun
Comunist Român
socotit, în ce ne privește, că nu vom
19,25 In dezbatere : Documentele pentru
deni, toate consiliile oamenilor mun
ca
efectivă
a
fiecărui
membru
al
20,30
File de glorioasă Istorie. Dezvol
mai avea greutăți de asemenea fac
Ioan
ERIIAN
Congresul
al
XIV-lea
al
Partidului
cii
practică
un
stil
de
muncă
exem

său, chemat să dezbată și .să decidă
tarea statală unitară pe teritoriul
tură în viitor. Ne-am făcut iluzii,
plar. Sint încă multe lucruri de per
Ion STANCIU
Comunist Român. Programul de
Daciei străbune
în colectiv și să înfăptuiască, în ca
pentru că documentația trimisă ulte
drul
unor
răspunderi
colective
și
rior. pentru reparația cazanului nr. 6,
personale riguroase, ceea ce s-a horeproduce aceleași neajunsuri. Este
(Urmare din pag. I)
mente de tensiune uneori, le orașului, ne-am instalat
locurile prin care nu mai
primele mari rețele de atărît pentru perfecționarea întregii
clar că s-a scos automat din arhivă
impasuri trecute cu frăin baracamente și, cu o poți trece, și schelele, și
provizionare cu apă...
activități. Realitatea din unele între
un proiect tip care a fost trimis la
ții.
Am
montat
coloanele
mintare și voință... Cind armată de constructori și
construcțiile care pentru
prinderi oferă exemple care arată că
— Acum deci lucrați
Govora. Dar asta înseamnă noi
la
sol
și
le-am
ridicat
pe
am
intrat
cu
buldozere

informe,
și
de
utilaje
puternice,
am
început par
din nou în București...
tocmai datorită unui scăzut nivel de
schimburi de delegații, bani chelverticală
in
cabluri,
cu
le,
acolo
era
un
maidan
început
să
săpăm
mari
aglomerația
din
gara
deve

conștiință s-a ajuns la o insuficien
— Da, periodic mă în
tuițl fără rost, tergiversarea începe>
vinciuri puternice și cu...
fundații, să croim dru nită peste noapte prea
imens și o îngrămădire de
tă valorificare a forței pe care o are
torc in acest mare oraș
rii lucrărilor, nervi inutili.
heei-rup ! Așa am făcut și
muri, să turnăm betoane, mică, și lumea noastră de
șandramale. Acum e o ci
conducerea colectivă, la o anumită
și-l găsesc de fiecare dată
Ia Slobozia, la combinatul
Ion Pătrășcoiu : Tot de abdicare
tadelă a tehnicii, impună
constructori în salopete și altul ; mă întorc ca să
să înălțăm hale și, desigur,
neconcordanță intre postura oame
de la înalta conștiință muncitoreas
chimic, cu un castel de
să trăim alături de locui
toare, producătoare de va
cizme de cauciuc, și vechi
nilor
muncii
de
proprietari
și
bene

contribui la alte schim
că este vorba și atunci cind consiliul
apă. Pentru ridicarea cu
lori, un nume, o t’irmă de torii orașului, dar altfel, cu
le prăvălii in care nu mai
ficiari și cea de producători. Este o
bări. Am lucrat și la me
oamenilor muncii in intregul său
polei
fuseseră
prevăzute
rezonantă
—
„Policolor".
totul
altfel.
Noi
eram
gră

aveai
loc
să-ti
tragi
sufle

realitate desprinsă din atitudinea to
trou, la construirea stații
eantonează în sfera interesului inniște
verine.
Dar
ele
nu
Era
tocmai
ora
schimbu

tul,
și
buldozerele
care
dăbiți,
aveam
ceva
impor

lor de la Mihai Bravu pină
lerantă, de nepăsare a unora față de
gust, limitat la perimetrul întreprin
ne-au sosit la momentul
lui. Sute și sute de oa
tant de făcut acoio. Multă
rîmau într-o noapte cite o
la Republica... Iar acum
bunurile întreprinderii în care lu
oportun.
Și
atunci
am
în

derii, al colectivului pe care îl con
meni
ieșeau
sau
Intrau
;
vreme,
o
parte
dintre
lo
Întreagă
fostă
mahala
cu
crează, atitudine cu efecte directe
sint aici, pe șantierul uno
drăznit metoda ridicării ei
duce, fără a ține seama și de intere
sînt oameni cu un rost calnici ne-au privit cu un
case mărunte și care nu-și
ra
dintre cele mai impu
asupra randamentelor în muncă, efi
în cabluri. Dar greutatea
sele unităților cu care colaborează.
trainic în viață, cu mese
mai aveau rostul în orașul
soi de ostilitate,
ritmul
nătoare
noi edificii menite
cientei
economice,
disciplinei
în
pro

era
colosală.
Cu
toate
preDa, există, din păcate, și un aseme
rii
noi,
produc
vopselele
maiestuos
ce
avea
să
anostru
de
viață
li
se
părea
să-i
confere
Capitalei
ducție. Conștiința triplei calități a
un
cablu
cauțiile
noastre,
nea gen de contradicție de interese.
pară...
Sigur,
noi
veniserăm
care
dau
culoarea
lucruri

draconic,
Imposibil.
Unora.
noastre masivitatea și fru
oamenilor muncii — de proprietari,
s-a
rupt.
Marea
piesă
din
Tocmai dintr-o asemenea cauză azi
lor
de
care
sîntem
încon

Pentru
că
foarte
multi
ni
ca
să
stricăm
vechile
ros

musețea unei Capitale mo
producători si beneficiari — trebuie
beton s-a înclinat... Imne confruntăm cu probleme serioase
jurați... La fel mi se ins-au alăturat. Ceea ce se
turi ale orașului... Dar derne, a unei Românii mo
să se manifeste permanent, viu si la
portant a fost că nu ne-am
mergeți acum la Tîrgoviș- derne.
în ce privește calitatea unor oțeluri
tîmplă să gindesc atunci
construia acolo — și era
cel mai înalt nivel al răspunderii si
pierdut cu firea, nu s-a
cind trec prin platforma
și produse din cauciuc livrate de
enorm de construit — ce
te ! Și veți găsi un oraș
angajării, in activitatea de zi cu zi.
In fond, sint cetățean al
speriat nimeni, am rămas industrială Militari, unde
unele unități specializate. Probabil
rea forță de muncă. Forță
mare și modern, cu spatii
Este aceasta o idee de maximă im
acestui oraș și sînt mindru
cu
toții
pe
loc
și,
in
citeva
că la Tindul lor și acestea au de re
portantă asupra căreia tcvarășul
pentru
el, pentru noul lui
minute. am găsit soluția,
proșat aceleași lucruri unităților care
Nicolae Ceaușescu a insistat în mal
destin, așa cum i l-a ginAbnegația.
curajul
erau
le furnizează materiile prime. Am
multe rinduri în ultima vreme, pe
dit — somptuos și sublim —
ceva firesc. Pînă la urmă,
pus in atenție acest aspect pentru
ctitorul României socialis
care a subliniat-o si în concluziile
operația respectivă a ră
că personal mi se pare a fi extrem
te
de
azi,
tovarășul
prezentate la recenta ședință a Co
mas ca punct de referin
de important ca noi toti. indiferent
Nicolae Ceaușescu. Des
ță în literatura da specia
mitetului Politic Executiv al C.C. al
de unitatea în care acționăm, să
pre
importanta
obiective

litate. Teoreticienii dome
P.C.R.
avem conștiința că formăm o mare
am lucrat la construcția
de muncă bine calificată
și străzi largi, cu splendi lor la care muncesc vor
niului au preluat-o și au
bește de la sine chiar fap
sau
extinderea
multor
cereau și viitoarele noi ode clădiri, cu mari peluze
înscris-o in anale. Nimă
tul că piatra lor de teme
biective : Combinatul de
verzi și cu flori, cu lam
STILUL DE MUNCĂ DINAMIC - LA TEMELIA
nui de la noi nu i-a trecut întreprinderi : „Turbomelie a fost pusă, la inaugu
Oțeluri Speciale, cu oțelăpadare suple, cu arhitec
prin cap să revendice. ca-nica", „Inox", „Victoria",
rarea
festivă a lucrărilor,
INCREST... Pe foste mai
riile lui moderne, cu ma
turi care par că vin din
pentru ea, dreptul de au
de
către
tovarășul
viitor. Cu o platformă in
dane
de foste mahalale
rile Iul laminoare, apoi
BUNELOR REZULTATE
tor. Tocmai pentru că un
Nicolae Ceaușescu, îm
întreprinderea de Strun
dustrială puternică, demnă
asemenea mod de a ne bucureștene. cu îngrămă
preună cu tovarășa Elena
de tot ce e mai modern in
dirile lor de locuințe im guri, întreprinderea „Romlective. birourile executive ale aces
concepe munca era și este,
REDACȚIA: Faptele relevate in
Ceaușescu. Ceea ce am
provizate și insalubre, noi
lume in acest domeniu, cu
lux“... Am intrat și in
tora și-au imbunătățit simțitor stilul
la noi, ceva ce intră în ficadrul dezbaterii evidențiază conclu
construit și ceea ce con
o viață economică și so
am ridicat construcțiile
oraș, să construim locuin
și metodele de muncă, acționind în
rea lucrurilor. face parte
zia că eficiența activității consiliilor
struim acum in România
cială bogată, cu o lume
unor întreprinderi indusțe, cartiere noi, artere noi
spiritul prevederilor Legii nr. 5/1978,
oamenilor muncii este condiționată
din ideea pentru care tră
este, în ultimă instanță,
triale ale tehnicilor de
de circulație, magazine
care a căpătat cu totul
al indicațiilor și orientărilor date de
im... Ideea pentru care
in mare măsură și de stilul și meto
temeiul unor și mai mari
mari și moderne... Orașul
altă înfățișare ; oameni
virf, moderne, puternice
secretarul general al partidului,
trăim ?! lat-o, e tot ce a
dele pe care acestea le promovează
dezvoltări prevăzute în do
și, de acum, cu o solidă
devenise, in scurt timp, un
care au ce face șl fac lutovarășul Nicolae Ceaușescu, cu di
apărut și ce apare după
in munca curentă, de zi cu zi. Este
programatice
reputație... Foarte intere
cazan in fierbere... Se năș
cruri extrem de importan- cumentele
ce noi, constructorii, ne-am
ferite prilejuri, privind aplicarea cu
intr-adevăr un subiect de reflecție
pentru Congresul al XIVte pentru societate, iar asant a fost, pentru mine, tea acolo o altă lume, un
mutat în
... altă
... ,parte. De
mai multă fermitate a principiului
pentru multe organisme de condu
lea
al
partidului...
cesta este un lucru care li
alt univers... Transforma
cele mai multe ori, înfăți la Tirgoviște, unde noi,
muncii și conducerii colective, parti
cere colectivă, un subiect ce merită
Departe de a fi terminat
rea era bruscă și formida
se citește pe chip, chiar și
constructorii, am partici
șarea finală a ceea ce am
si fie abordat și in discuția de față.
ciparea acestora la actul de decizie,
in felul în care merg pe
tot ce ar fi avut de po
pat.
ca
să
spun
așa,
la
bilă,
normal
să
iște
o
tul

construit o vedem după ce
Ion Udrescu : Perfectionarea sti
Analiza a scos în evidentă preocustradă...
Un
centru,
un
loc
vestit,
inginerul
Mihaf
burare
a
întregii
vieți...
transformarea
orașului.
ne găsim, de mult, in altă
lului si metodelor de muncă
parea consiliilor oamenilor muncii
de viață civilizat. Au dis
Munteanu a trebuit să ple
Cind am apărut noi orașul
Unde sint mii de construc
parte... Am trecut, de pil
ale consiliilor oamenilor mun
și a birourilor executive ale acestopărut toate acele răscoliri
ce ; clocotul vieții de șan
era la stadiul de urbe pro
tori și de utilaje pentru
dă, de curînd, pe lingă
cii si birourilor executive ale
ra de la combinatele de produse so
tier l-a absorbit și, în ur
de șantier și a apărut în
vincială. Impresia unui
construcții, unde se vehi
„Policolor", in București.
acestora a constituit si continua
dice, chimic și de prelucrarea lem
oraș străvechi care s-a
culează zilnic mii și mii de loc, in mai puțin de 15 ani, mătoarele minute, s-a con
Și-am privit complexul la
să constituie o problemă de maxim
nului. întreprinderile de utilaj chi
un oraș in care e, într-atopit în mulțimea con
tone de materiale, normal
stins și s-a ponosit pe în
a cărui înălțare lucrasem.
interes pentru organul municipal de
mic și forjă, de echipament hidrau
devăr, o incîntare să tră
structorilor, in lumea că
să apară și noroiul, și gro
cetul,
imprimind
și
locui

Uu admirație am privit, cu
partid. Nu mai departe decit în urmă
lic, de pieie și încălțăminte și altele
reia ii aparține și pentru
iești. Personal, am lucrat
torilor săi o anume stare pile de fundații, și păminbucurie... Și m-au copleșit
cu citeva luni a fost desfășurată o
pentru planificarea judicioasă a
acolo la construcția mare
care trăiește, tn numele
de lentoare provincială.
tul mutat dintr-o parte în
amintirile... Fiecare stîlp
largă acțiune de control, sprijinire
muncii, în funcție de cerințele con
alta, și străzile Invadate lui laminor de benzi elec
căreia ne-a spus cele con
de acolo,
fiecare grindă Cind și cind, In zilele de
și îndrumare a organelor colectivelor
crete ale activității productive, asi
semnate.
de mașini, și săpăturile trotehnice, a întreprinderii
tîrg. strada se mai anima
are o istorie, a consumat
■de conducere din întreprinderile mu
de
Strunguri,
a
supermapentru conducte și insta
nițel... Noi ne-am apucat să
gurarea unui raport optim Intre
trăire intensă, amănunte
nicipiului. S-a impus atenției cu acel
Mihai CARANFIL
gazinului și am construit
lații noi, și zgomotul, și
de viață fierbinte, mo răscolim mai întîi marginiproblemele economice și sociale puse
prilej constatarea că. in marea ma
in dezbatere.
joritate a unităților, conducerile co-

OPINII DESPRINSE DIN DEZBATERE

t

Memorie de constructor

dinte, expoziții cu cele mal impor
tante realizări economice ale co
munei. dar și o interesantă expo
ziție de artă populară — toate sînt
zilnic la indemîna locuitorilor aces
tei comune. In mod simbolic parcă,
la etajul acestui centru de cultură
si creație se află deschise paralel
două expoziții.
Prima
conține
obiecte de artă populară cu peste
150 de ani vechime. Alături, ca
pentru a sublinia o admirabilă con
tinuitate. expoziția de sculptură în
lemn a pădurarului Oprea Gheorghe.
Miile de ore de repetiție care au
avut loc aici. Ia centrul de crea
ție si cultură. întîlnirile celor 269
de artiști amatori din comună si
satele aparținătoare cu cei foarte
multi veniti să asiste la spectaco
lele lor nu au avut alt scop decît
să-i bucure cu realizări de seamă.
Artiști ai sunetului sau dăruiti
scenei, plăsmuitori ai culorii sau
creatori ai cuvîntului s-au străduit
să creeze frumos și durabil.
Nu este de mirare, in aceste con
diții. că la ultimele ediții ale Fes
tivalului national „Cîntarea Româ
niei" formația de ..căluseri" din
Vulcan s-a situat Întotdeauna pe
un loc fruntaș. Realizările celor
trei echipe de teatru (două în lim
ba română, una în limba germană),
montajele Iiterar-muzicale. activi
tatea orchestrei
de muzică ușoară
sau a celor două
grupuri
vocale,
spectacolele bri
găzii artistice, ale
formațiilor de dans popular si
dans modern, ale fanfarei, toate
aduc argumente concrete în spriji
nul unui adevăr mai general:
acela că există pe tot cuprinsul
patriei creatori care, continuind o
fertilă tradiție, au porti larg deschise afirmării.
Le au și creatorii populari din
comuna Bran. La poalele impună
torului monument istoric, ridicat
aici cu secole in urma, se dezvol
tă o înfloritoare creație populară.
Printre realizatori. Clinciu Con
stantin, deținător al locului II în
etapa republicană a Festivalului
național ..Cintarea României", si
Ghica Stela, realizatoarea unor fru
moase costume populare de Bran
care au obtinut locul I în aceeași
mare competiție. Sînt doua exem
ple, dintre cele mal reprezentative,
ale continuării unor meșteșuguri
de tradiție în zonă. Amintindu-le
nu putem ignora activitatea unor
formații artistice care s-au impus
cu autoritate în viata județului :
formația de dans bărbătesc, grupul
de satiră si umor al căminului
cultural Sohodol. formația mixtă
de dans1 popular, formația de călușeri. formația de dans femeiesc.
Vorbindu-ne despre rezultatele ob
ținute de aceste formații, tovarășul
Ion Zecheru — director coordona
tor ai celor 4 cămine culturale din
Simon. Predelut. Sohodol șl Poarta
afiliate comunei Bran — menționa
eficienta lor-educativă și modalită
țile de lucru concrete, cu impact
direct asupra publicului căruia i se
adresează. în spațiul spiritual al
locuitorilor comunei, această grijă
se concretizează și prin organizarea unei ample expoziții cu realizărlle comunei In ultimii 24 de
ani. prin larga dezbatere a Tezelor
și proiectului Programului-Direc
tivă pentru cel de-al XIV-lea Con
gres al partidului, prin emisiunile
locale ale stației de amplificare sau
prin numeroase si variate dezba
teri. Iată doar citeva titluri : ..Ac
tivitatea ideologică si cultural-educativă de formare a omului nou.
cu o Înaltă conștiință revoluțio
nară — obiectiv de importantă de
osebită în etapa actuală". „Restau
rarea monumentelor istorice si de
artă — parte integrantă a politicii
culturale a partidului și statului
nostru".

Marina PREUTU

20.50 Film serial. „Misiunea". Produc
ție a Studioului de film TV, reali
zată in Centrul de producție cine
matografica „București". Premieră
pe țară. Scenariul : Francisc Munteanu. Regia ; Virgil Calotescu.
Episodul 7
21,35 Popasuri pe Valea Someșului. Pro
ducție a Studioului de film TV
21.50 Telejurnal

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala Am
fiteatru) : Cineva te iubește — 18
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, sala Studio) : Seară de so
nate. Luminița Burcă — vioară, Dana
Simona Ciocârlie — pian.
(Mozart,
Enescu, Fauri) — 17 ; (Ateneul
Român) : Concert simfonic. Dirijor :
Ovidiu Bălan. Solistă : Natalia Trull
(U.R.S.S.). Concert prezentat de Or
chestra simfonică din Bacău — 18
• Opera Română (13 18 57) ; Traviata
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Suzana — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Neinsemnații — 18 ;
(sala Grădina
Icoanei, 11 95 44) : Dimineață pierdută
— 18
• Teatrul Mic (14 70 31) : Niște țărani
— 18.30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Dragă
Joey — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60. la gră-19
dina Boema)• : ----Scaiul
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, «ala Magheru) : Micul infern — 18 ;
(sala
Studio) : Complotul miliardarilor —
18,30
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Ar fi fost o mare iubire — 18
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Varietăți pe
portativ — 18
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
Română" (1313 00) : Meridiane fol
clorice — 18,30

i

a

• Un studio tn căutarea unei vedete:
LUCEAFĂRUL (15 67 67) — 9; 11: 13,15:
15,30; 17,45; 19,45, MELODIA (11 13 49)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19. FLAMURA
(85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Sorgul roșu. Spectacol de gală in
cadrul „Zilelor filmului din R.P. Chi
neză" : STUDIO (59 53 15) — 19
• Liceenii : SCALA (11 03 72) — 9; 11;
13; 15; 17,15; 19,30
• Flori de gheată ! COTROCENI
(81 68 88) — 15; 17; 19
• Martori
dispăruți 1
POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Artista, dolarii și ardelenii l MUN
CA (21 50 79) — 15; 17: 19
• Temerarii de ia scara doi — 9; 11;
13; 15; O vară eu Mara : DOINA
(16 35 38)
• Zbuciumul Iubirii : TIMPURI NOI'
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
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IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Oamenii muncii din agricultură raportează încheierea recoltării
unor culturi și obținerea de producții mari la hectar
In telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, Comitetul Județean Hunedoara al P.C.R. raportează termina
rea recoltării culturilor de soia și realizarea unei producții medii de
5 550 kg la hectar ; comitetele județene Maramureș și Buzău ale P.C.R.
raportează terminarea recoltării culturilor de cartofi de toamnă și obți
nerea unor producții medii de 76 100 kg și, respectiv, 75 280 kg la
hectar.
Realizarea acestor producții bune — se arată în telegrame — se da
torează spiritului de înaltă exigență și răspundere promovat în fiecare
unitate, în fiecare formație de lucru, hărniciei cooperatorilor, mecaniza
torilor și specialiștilor, hotărîrii lor ferme de a înfăptui neabătut obiec
tivele noii revoluții agrare. Recoltele bune ce s-au realizat demonstrează
cu putere grija partidului și a statului, personal a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea agriculturii și reprezintă dovada
vie a înaltului potențial al agriculturii noastre socialiste.
în prezent, oamenii muncii de la sate acționează la recoltarea legu
melor și fructelor, la eliberatul terenurilor de resturi vegetale și efectua
rea arăturilor, la strîngerea și depozitarea flirajelor, la executarea altor
lucrări în cîmp și in zootehnie.
In încheierea telegramelor se exprimă angajamentul tuturor lucrăto
rilor ogoarelor de a îndeplini în cele mai bune condiții sarcinile ce le
revin din planurile și programele de dezvoltare economlco-socială, pentru
a întîmpina marele forum al comuniștilor români cu noi și importante
succese în întreaga activitate.

LA SOIA

IN JUDEȚUL ARGEȘ

LA ARDEI

O Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Stilpeni — 76 300 kg la
hectar

GOGOȘARI

ducție Vitivinlcolă Odobesti —
20 500 kg la hectar
9 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Timboiești — 19 500 kg la
hectar

ÎN JUDEȚUL OLT

IN JUDEȚUL VASLUI

LA SFECLĂ

Agricolă de Pro
ducție Cetatea — 105 200 kg la
hectar

9 Cooperativa

9

NEIRIGATĂ

IN JUDEȚUL TIMIȘ
9

© Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Vișani — 86 500 kg la hec
tar

IN JUDEȚUL OLT
0 Asociația Economică de Stat și
Cooperatistă Corabia — 85 900 kg
la hectar

IN JUDEȚUL BRĂILA

• întreprinderea Agricolă de Stat Dunărea - 6 570
kg la hectar
® întreprinderea Agricolă de Stat Tichiiești - 6 550
kg la hectar

LA CARTOFI DE TOAMNĂ
© Cooperativa Agricolă de Producție Tudor Vladimirescu — 94 300 kg Ia hectar

• întreprinderea Agricolă de Stat Dunărea — 124 950
kg Ia hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Bărăganu 124 750 kg Ia hectar

9

Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Andrid — 80 500 kg la
hectar

ÎN JUDEȚUL BRĂILA

® Cooperativa Agricolă de Producție Batogu - 33 900
kg la hectar

LA TOMATE

O Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Movileni — 80 000 kg Ia
hectar

® Stațiunea de Cercetare și Producție Legumicola
Tudor Vladimirescu — 122 500 kg la hectar

LA

CEAPĂ

IN JUDEȚUL HARGHITA

© Cooperativa Agricolă de Producție Sânmartin 82 350 kg la hectar

LA

STRUGURI PENTRU VIN
IN JUDEȚUL BRĂILA

® Cooperativa Agricolă de Producție Scorțaru Nou —
21 700 kg Ia hectar
® Cooperativa Agricolă de Producție Ciocile — 21 500
kg Ia hectar

LA MERE
IN JUDEȚUL OLT

• Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Strejești - 40 200 kg la hectar

LA PRUNE
IN JUDEȚUL OLT

© Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Strejești - 19 500 kg la hectar

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MĂRI LA HECTAR
LA SOIA
IN JUDEȚUL CLUJ
• întreprinderea Agricolă de Stat
Cămâraș — 5 710 kg Ia hectar.
9 Cooperativa Agricolă de Produc
ție Bolan — 5 640 kg la hectar.
© Cooperativa Agricolă de Produc
ție Jucu — 5 510 kg la hectar.

IN JUDEȚUL GIURGIU
9 Cooperativa

Agricolă de Pro
ducție Remus — 5 610 kg la hec
tar

LA RICIN
IN JUDEȚUL GIURGIU
9

Cooperativa Agricolă de Produc
ție Gogoșari — 5 510 la hectar.

LA CARTOFI
DE TOAMNĂ
IN JUDEȚUL HARGHITA
9 Stațiunea de Cercetare si Pro
ducție a Cartofilor Miercurea
Ciuc — 77 290 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL CLUJ
© Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Frata — 77 040 kg la hec
tar
9 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Apahida — 74 350 kg Ia
hectar
© Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Călărași — 74100 kg la
hectar
9 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Jucu — 73 050 kg la hec
tar

de Sere Codlea
— 67 120 kg la hectar

LA STRUGURI
DE MASĂ

9

ÎN JUDEȚUL VRANCEA
9

Stațiunea de Cercetare și Pro
ducție Pomicolă Focșani —
35 550 kg la hectar

IN JUDEȚUL ARGEȘ
0 întreprinderea Agricolă de Stat
Lcordeni — 34 300 kg la hectar

LA PERE
IN JUDEȚUL ARGEȘ
© Cooperativa Agricolă de Produc
ție Boteni — 32 600 kg la hectar

IN JUDEȚUL TIMIȘ
9 întreprinderea Agricolă de

Stat
Giarmata — 25 520 kg Ia hectar

IN JUDEȚUL BOTOȘANI
9

Asociația Economică Intercooperatistă Vitipomicolă Frumușica
— 24 530 kg la hectar

IN JUDEȚUL BUZĂU
întreprinderea Agricolă de Stat
Săhăteni — 23 640 kg la hectar
© Cooperativa Agricolă de Produc
ție Gherășeni — 23 550 kg Ia
hectar
9

IN SECTORUL AGRICOL
ILFOV
9

întreprinderea de Sere „30 De
cembrie" — 23 520 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL PRAHOVA

LA ARDEI LUNG

LA MERE

IN JUDEȚUL BRAȘOV

© întreprinderea Agricolă de Stat
Tohani — 23 100 kg la hectar
9 Cooperativa Agricolă de Produc
ție Fintînele — 22 500 kg Ia
hectar

IN JUDEȚUL BRĂILA

întreprinderea Agricolă de Stat
Cătămărăști — 18 630 kg la
hectar
® Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Răuseni — 18 110 kg la
hectar

IN JUDEȚUL BRAȘOV

IN JUDEȚUL IAȘI
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Movileni — 120 000 kg ]a
hectar

IN JUDEȚUL BOTOȘANI
9

0 Asociația Economică Intercooperatistă Pomicolă Recea — 30 840
kg Ia hectar

LA ARDEI CAPIA
9

Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Mișca — 18 750 kg la hec
tar
9 Stațiunea de Cercetare Vitivinicolă Minis — 18 500 kg Ia hec
tar
9

LA MORCOVI
9 întreprinderea

IN JUDEȚUL SATU MARE

IN JUDEȚUL IAȘI

LA PORUMB IN CULTURĂ IRIGATĂ

Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Toboliu — 60 550 kg la
hectar
© Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Nojorid — 60 420 kg la
hectar
9

IN JUDEȚUL DOLJ
O Asociația Economică de Stat și
Cooperatistă Boureni — 80 720
kg la hectar

ÎN JUDEȚUL ARAD

întreprinderea Agricolă de Stat
Codlea — 62 630 kg la hectar

IN JUDEȚUL BIHOR

IN JUDEȚUL BOTOȘANI

ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA

ÎN JUDEȚUL BUZĂU
9 întreprinderea Agricolă de Stat
Săhăteni — 19 300 kg Ia hectar

IN JUDEȚUL BRASOV
9

O Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Stăuceni — 81180 kg la
hectar
O Asociația Economică de Stat și
Cooperatistă Horticolă Deva —
81 000 kg la hectar

IN JUDEȚUL BRĂILA

Agricolă de Stat
Simeria — 70 700 kg Ia hectar
9 Asociația Economică de Stat și
Cooperatistă Horticolă Germișana — 70 500 kg Ia hectar
9 întreprinderea

9 Cooperativa Agricolă de Produc

ție Săgeata — 85 670 kg la hectar

Asociația Economică de Stat și
Cooperatistă Stoenești — 72100
kg la hectar

ÎN JUDEȚUL IAȘI
© Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Baiș — 19 520 kg Ia hec
tar

IN JUDEȚUL HUNEDOARA

IN JUDEȚUL BUZĂU

IN JUDEȚUL BRĂILA

LA SFECLA DE ZAHĂR

9

Cooperativa Agricolă de Produc
ție Gotlob — 110 000 kg Ia hectar

ÎN JUDEȚUL BRĂILA

Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Gherășeni — 72 300 kg ia
hectar

IN JUDEȚUL OLT

ÎN JUDEȚUL GIURGIU
0 Cooperativa Agricolă de Produc
ție Bolintin Vale — 20 900 kg la
hectar

Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Brănești — 73 410 kg la
hectar

ÎN JUDEȚUL BUZĂU
9

© Cooperativa Agricolă de Produc
ție Costești — 19 800 kg la
hectar

CEAPĂ

IN SECTORUL AGRICOL
ILFOV

LA PORUMB
IN CULTURĂ

LA CARTOFI DE TOAMNĂ

LA SOIA

LA

IN JUDEȚUL GIURGIU

LA ARDEI GRAS

UNITĂȚI CU PRODUCȚII RECORD LA HECTAR

Cooperatistă Potelu — 82 400 kg
la hectar

DE ZAHĂR

® Județul Hunedoara - 5 550 kg la hectar

® Județul Maramureș - 76100 kg la hectar
® Județul Buzău - 75 280 kg la hectar

9 Asociația Economică de Stat și

LA STRUGURI
VIN

IN JUDEȚUL BOTOȘANI

PENTRU

Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Drăgușeni — 112 000 kg
la hectar

IN JUDEȚUL VRANCEA
O Stațiunea de Cercetare șl Pro

LA PRUNE
IN JUDEȚUL ARGEȘ
O Cooperativa Agricolă de Produc
ție Godeni — 16 200 kg la hectar.

în telegrame adresate tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, oamenii muncii
din unitățile amintite raportează
terminarea recoltării unor culturi
și realizarea de producții mari, su
perioare sarcinilor planificate.
în această perioadă — se evi
dențiază in telegrame — lucrătorii
ogoarelor sint antrenați la elibe
ratul terenurilor de producția se
cundară si efectuarea arăturilor.
Importante alte forțe sint concen
trate la stringerea și depozitarea
furajelor, la transportul produc
țiilor realizate în bazele de recep
ție si unitățile de industrializare.
Ia executarea altor lucrări de sezon.
în încheierea telegramelor se ex
primă angajamentul ferm al oame
nilor muncii de la sate de a ob
ține producții bune la toate cultu
rile de toamnă, de a pune baze
trainice producției anului viitor,
întimpinînd cu remarcabile fapte
de muncă Congresul al XIV-lea al
partidului.

Colective de oameni ai muncii din economie
raportează obținerea unor succese de seamă
în îndeplinirea și depășirea planului
în telegrame adresate tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, oameni ai mun
cii din unități economice de pe
întreg cuprinsul țării raportează
obținerea unor succese deosebite
în îndeplinirea sarcinilor de plan
pe acest an și din actualul cincinal.
Comitetul Județean Argeș al
P.C.R. raportează îndeplinirea de
către constructorii argeșeni a pla
nului la construct! i-montaj pe 3
ani și 9 luni, concretizat in lucrări
de construcții-montaj peste plan
în valoare de peste 300 milioane
lei. In telegramă se exprimă an
gajamentul ca pină la Congresul
al XIV-lea să se execute lucrări
in valoare de peste 400 milioane
lei, să se realizeze stadiile fizice
planificate și să se pună in func
țiune, împreună cu beneficiarii de
investiții, noi capacități de pro
ducție in ramurile construcției de
mașini, chimiei și petrochimiei și
in sectorul locuințelor.
Dind glas înaltei prețuiri și pro
fundei recunoștințe pe care vi le
purtăm, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu — se
arată in telegramă —, ne facem
o datorie de onoare și conștiință
din a vă raporta că. in adunările
de dări de seamă si alegeri care
au loc in prezent, comuniștii, ase
menea tuturor oamenilor muncii
de pe plaiurile argeșene. iși expri
mă deplina si unanima adeziune
la Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R.
din 27—28 iunie a.c. cu privire la
realegerea dumneavoastră la Con
gresul al XIV-lea in suprema
funcție de secretar general al
partidului, act politic fundamen
tal ce reprezintă garanția edifică
rii cu succes a socialismului mul
tilateral dezvoltat in România, a
Înaintării hotărite a patriei spre
comunism.

în telegrama Comitetului Jude
țean Gorj al P.C.R. se raportează
că un număr de 42 de unități eco
nomice și-au îndeplinit planul pe
nouă luni la producția-marfă urmind ca pină la sfirșitul lunii să
realizeze suplimentar o producție
de peste 100 milioane lei. Totodată,
întreprinderea de Utilaj Minier
Rovinari, Uzina de Reparații și
Confecții Metalice Motru și între
prinderea de Țigarete Tîrgu Jiu au
îndeplinit sarcinile de plan pe în
tregul an, pină la sfirșitul lunii
septembrie urmind să obțină in
plus o producție de peste 180 mi
lioane lei.
Vă asigurăm, mult iubite și
stimate tovarășe secretar general
— se spune in telegramă — că
vom acționa în continuare cu de
votament șl spirit revoluționar
pentru a înfăptui exemplar sarci
nile de plan pe acest an și pe în
tregul cincinal, pentru a întîmpina
Înaltul forum comunist cu remar
cabile fapte de muncă, sporindu-ne astfel contribuția la înfăp
tuirea Programului partidului de
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a
României spre comunism.
Folosim și acest, minunat prilej
pentru a da glas, in numele tutu
ror celor ce muncesc și trăiesc în
Gorj — se arată in încheierea tele
gramei — hotărirll comuniștilor,
exprimată în unanimitate și în
adunările generale de dare de sea
mă șl alegeri ale organizațiilor de
partid, ca la Congresul al XIV-lea,
dumneavoastră, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
să fiți reales in suprema funcție
de secretar general al Partidului
Comunist Român, garanție sigură
a înfăptuirii grandioaselor obiecti
ve de dezvoltare multilaterală a
patriei.

Comuniștii, toți oamenii muncii
de la întreprinderea de Rulmenți
Bîrlad raportează realizarea planu
lui pe nouă luni la producția de
export, obținînd suplimentar 25 mi
lioane lei.
La rindul său, colectivul TrustuluiAntrepriză Generală de Construcții
Industriale Craiova raportează în
deplinirea planului la producțiamarfă industrială pe nouă luni, cu
o depășire de 28 milioane lei. Pină
la finele lunii septembrie se va
realiza suplimentar la acest indi
cator o valoare de 45 milioane lei.
întreprinderea Mecanică Timi
șoara a realizat sarcinile de olan
la producția-marfă industrială pe
3 ani si 10 luni din actualul cin
cinal. Acest succes. înregistrat în
perioada premergătoare marelui
forum comunist din noiembrie, asi
gură condiții pentru realizarea, pi
nă la 30 octombrie, a unei produc
ții suplimentare în valoare
de
peste 230 milioane Iei. concreti
zată în importante cantități de uti
laje și instalații complexe .desti
nate exportului și înfăptuirii pro
gramelor prioritare ale economiei
naționale.
Oamenii muncii de la întreprin
derea de Confecții din Focșani anunță îndeplinirea planului pe nouă
luni Ia indicatorul confecții textile,
preliminind pină la sfirșitul lunii o
producție suplimentară de 38 mi
lioane lei. Totodată, ei raportează
că au îndeplinit si planul pe trei
ani și zece luni din acest cincinal
la producția-marfă și productivita
tea muncii, obtinind peste prevede
rile planului 26 milioane lei la producția-marfă și 3 300 lei pe per
soană la nroductivitatea muncii.
întreprinderea ..Relaxa“-Mizii a
îndeplinit planul la export pe patru
ani. ceea ce va permite să se li
vreze suplimentar partenerilor ex
terni. pină la sfirșitul anului, o
producție suplimentară de 70 mi
lioane lei.

Primul-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Constantin Dăscălescu. a trimis
o telegramă tovarășului N. L Rîjkov,
președintele Consiliului de Miniștri
al U.R.S.S., cu prilejul aniversării
zilei sale de naștere, prin care ii
adresează sincere felicitări și cordiale
urări de sănătate, viață îndelungată
și noi succese in activitatea sa de
înaltă răspundere.

în telegramă se exprimă convin
gerea că, acționind pentru transpu
nerea în viață a înțelegerilor de Ia
București și Moscova, dintre condu
cătorii de partid și de stat ai celor
două țări, relațiile de strînsă priete
nie. colaborare multilaterală și coo
perare economică șl tehnico-științifică româno-sovietice se vor dezvolta
In continuare, în interesul țărilor și
popoarelor noastre, al cauzei socia
lismului, păcii șl progresului.

Zilele culturii din R. P. Chineză
începind de miercuri sint organi
zate în țara noastră „Zilele culturii
din Republica Populară Chineză",
expresie a relațiilor de colaborare
cultural-artistică, a năzuinței comu
ne de apropiere în domeniile crea
ției spirituale dintre popoarele ro
mân și chinez, a vocației lor de pace
și cooperare internațională.
Dedicate celei de-a 40-a aniver
sări a proclamării Republicii Popu
lare Chineze, „Zilele culturii din
K.P. Chineză" se desfășoară la pu
țin timp după „Zilele culturii româ
nești" în această țară, consacrate ce
lei de-a 45-a aniversări a revoluției
de eliberare socială și națională,
antifascistă și antilmperialistă. care
s-au bucurat de atenția și prețuirea
publicului chinez.
Festivitatea de deschidere a „Zi
lelor culturii din R.P. Chineză" a
avut loc la Biblioteca Centrală Uni
versitară din Capitală. în alocuțiu
nile rostite de Mihai Dulea, vice
președinte al Consiliului Culturii și
Educației Socialiste, și Wang Jinqing, ambasadorul R.P. Chineze la
București, s-a arătat că, în cei 40 de
ani care au trecut de la proclama
rea Republicii Populare Chineze,
poporul chinez, punîndu-și in va
loare marile sale energii creatoare,
a obținut succese remarcabile in
opera de edificare a socialismului, in
afirmarea tot mai puternică a Chi
nei pe arena mondială. Poporul ro
mân, s-a subliniat, dă o înaltă apre
ciere amplei activități pe care poporul

prieten chinez o desfășoară, sub con
ducerea Partidului Comunist Chinez,
pentru transformarea țării sale in
tr-un stat socialist puternic și mo
dern, rolului important pe care
R.P. Chineză îl are in viața, inter
națională, în lupta pentru pace,
dezarmare și securitate in lume.
Manifestările culturale au fost
inaugurate cu Expoziția de carte din
R.P. Chineză. Imagine a bogatei
producții editoriale chineze, expozi
ția reunește circa o mie de volume
din toate domeniile, publicate in ul
timul timp in R.P. Chineză, o parte
dintre acestea fiind traduceri din li
teratura română.
La festivitatea de deschidere a
„Zilelor culturii din R.P. Chineză"
au luat parte membri ai conducerii
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Ministerului Afacerilor Ex
terne, Asociației de prietenie româno-chineze, I.R.R.C.S., activiști de
partid și de stat, oameni de cultură,
un numeros public.
Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră,
membri ai corpului diplomatic.
★
Cu același prilej. Ia Asociația Ar
tiștilor Fotografi din București a
fost vernisată o expoziție cuprinzînd
imagini din R.P. Chineză. în pro
gramul manifestărilor se mal află
Înscrise „Zilele filmului chinez",
spectacole ale Ansamblului de circ
din R.P. Chineză, o expoziție de ta
piserie și broderii artistice.
(Agerpres)

Intilnirea prietenească dintre reprezentanți ai tineretului
din România și reprezentanți ai tineretului
din Uniunea Sovietică
Miercuri s-a încheiat întîlnirea
prietenească dintre reprezentanți ai
tineretului din Republica Socialistă
România și reprezentanți ai tinere
tului din Uniunea Sovietică.
în cadrul întîlnirii au fost relie
fate tradiționalele relații de priete
nie și colaborare dintre organizațiile
revoluționare de tineret din Româ
nia și U.R.S.S., care se înscriu in
cadrul raporturilor de prietenie și
cooperare dintre țările și popoarele
noastre și care sint profund marcate
de intilnirile și convorbirile la ni
vel înalt dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Mlhafl Gorbaciov,
secretar general al C.C. al P.C.U.S.,
președintele Sovietului Suprem al
U.R.S.S.
Ampla manifestare, ce s-a desfăJurat în municipiul București șl în
udețul Bacău, a avut un pronunțat
caracter de lucru, in cadrul ei realizîndu-se un larg schimb de opinii,
informații și experiență privind preo
cupările actuale ale tineretului din
cele două țări, acțiunea înscriindu-se
ca un moment deosebit în cronica
relațiilor de prietenie și colaborare
dintre Uniunea Tineretului Comu
nist și Uniunea Tineretului Comu
nist Leninist, dintre tineretul român
și tineretul sovietic.
în contextul acțiunilor organizate
cu acest prilej a avut loc un semi
nar bilateral, în cadrul căruia au
fost abordate aspecte multiple pri
vind inițiativele, formele și modali
tățile specifice de sporire a contri

buției tineretului la realizarea sar
cinilor economice, direcțiile de ac
țiune ale organizațiilor revoluționare
de tineret pentru educarea comu
nistă a tinerei generații, rolul și lo
cul studenților in realizarea practică
a integrării procesului instructiv cu
activitatea și cercetarea științifică,
rolul tineretului în ocrotirea mediu
lui înconjurător.
Programul manifestărilor — bogat
și divers — a mai cuprins întîlnlri
și discuții cu reprezentanți ai orga
nizațiilor de tineret și studenți, vi
zite la obiective economice, sociale,
culturale, turistice și de învățămînt,
organizarea unor expoziții de cțrte
și fotografii ce ilustrează activitatea
tineretului român și sovietic, specta
cole ale grupurilor artistice, acti
vități in cadrul clubului prieteniei
româno-sovietice — toate acestea
contribuind la mai buna cunoaștere
a preocupărilor tineretului din țara
noastră și din țara vecină pentru
traducerea in viață a programelor
de dezvoltare economico-socială. de
făurire a socialismului, la strîngerea
și mai puternică a legăturilor de
prietenie dintre tînăra generație din
România și cea din Uniunea Sovie
tică.
Prin rezultatele sale, această nouă
intilnire dintre reprezentanți ai ti
neretului din Republica Socialistă
România și ai tineretului din Uniu
nea Sovietică a contribuit la dez
voltarea și adincirea în continuare a
raporturilor de prietenie și colabo
rare dintre tineretul român și tine
retul sovietic, dintre Uniunea Tine
retului Comunist și Uniunea Tinere
tului Comunist Leninist.

Cronica zilei
în zilele de 25—27 septembrie s-au
desfășurat, la București, lucrările
celui de-al Il-Iea Seminar inter
regional al rețelei europene de per
fecționare a cadrelor din învățămlntul superior, organizat de Centru!
European UNESCO pentru învățămint Superior (C.E.P.E.S.), cu sediul
la București, în colaborare cu Divi
zia pentru tnvățămînt superior și pre
gătirea personalului din învățămînt
a UNESCO.
La reuniune au participat repre
zentanți din diferite țări și organiza
ții internaționale neguvemamentale
din Europa și America de Nord. Au
fost de asemenea, prezenți reprezen
tanți din Cuha și Thailanda.
Dezbaterile s-au concentrat pe două
teme principale : noi modalități de
activare a rețelei la nivel național și
regional ; examinarea politicilor Și

practicilor existente de selecționare
și promovare a cadrelor didactice din
învățămintul superior în diverse țări.
★
Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Federale Nigeria, miercuri
a avut loc în Capitală o manifes
tare oulturală organizată de Insti
tutul Român pentru Relațiile Cul
turale cu Străinătatea, in cadrul că
reia au fost prezentate aspecte pri
vind dezvoltarea economico-socială
a acestei țări.
Au participat membri ai condu
cerii I.R.R.C.S. și ai Ligii române
de prietenie cu popoarele din Asia
și Africa, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, un nume
ros public.
A fost prezent Enoch Pear Ouch!,
însărcinat cu afaceri ad-interim al
Nigeriei la București.
(Agerpres)

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Steaua - în turul doi al Cupei Campionilor
Cum era normal — șl de așteptat
încă de la aflarea numelui partenerei
pe care sorții au ales-o pentru echipa
noastră campioană — Steaua Bucu
rești a eliminat pe Fram Reykjavik
din „Cupa campionilor europeni",
promovind în turul al doilea. în
partidă retur, a înscris Negrău, în
minutul 59.
Cum am înțeles ascultînd transmi
sia făcută din capitala islandeză de
crainicul radiodifuziunii noastre, și
în această a doua manșă (în prima,
Ia București, fusese 4—0) stellștii au
confirmat deopotrivă reputata lor
experiență internațională, cit și o
formă sportivă în creștere.
Cum spuneam, calificarea forma
ției Steaua București în turul doi nu
este o surpriză. Dar nici o mare per
formanță. Abia de acum înainte
echipa-fanion a fotbalului nostru va
avea sarcina șl prilejul să realizeze
din nou mari performanțe, in condi♦

Stadionul Victoria din Capitală a
găzduit miercuri meciul dintre for
mațiile Victoria București si F.C.
Valencia, din primul tur al „Cunei
U.E.F.A.". După 90 de minute de
joc. scorul a fost egal: 1—1 (0—1).
învingătoare în prima manșă cu
scorul de 3—1. formația F.C. Va
lencia a obținut calificarea în turul
următor al competiției.

țiile unor adversari tot mai puternici
(cum, desigur, vor fi și cel pe care
ii vor desemna sorții în cursul zilei
de vineri, pentru faza următoare).
Probata capacitate profesională a an
trenorilor Anghel Iordănescu și Du
mitru Dumitriu, bogata experiență
internațională a unor valori fotbalis
tice ca Lung, Iovan, Ungureanu, Rotariu. Lăcătuș, Hagi, forța competițională a unor tineri deja rodați, ca
Petrescu și Dumitrescu, ambiția și
dorința de afirmare a noilor veniți
Mujnai, Minea, Negrău, Grigoraș —
lată aceste temeiuri care ne fac opti
miști. Cu condiția ca, în săptăminile
următoare, la Steaua să se desfășoare
pregătirile în atmosfera de muncă
serioasă, de ambiție șl de încredere
caracteristică echipei în anii cînd a
cunoscut prestigioasele sale glorii
sportive I

Gbeorqhe MITROl
★
La Moreni s-a disputat meciul
dintre echipa locală Flacăra si cu
noscuta formație portugheză F.C.
Porto din primul tur al „Cupei
U.E.F.A.".
Partida s-a încheiat cu scorul de
2—1 (1—0) în favoarea oaspeților,
învingătoare cu 2—0 în primul joc.
echipa F.C. Porto s-a calificat pen
tru turul următor al cupei.

Sesiunea Adunării Generale a O.N.U.
Dezbaterile de politică generală
In cadrul celei de-a 44-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. au
continuat dezbaterile de politică generală.
Ministrul
sovietic de externe,
Comunitatea internațională se află
Eduard Șevardnadze, a evidențiat
fa plină tranziție de la discordie la
direcțiile politicii externe a U.R.S.S.
înțelegere, de la înfruntare la coo
atit îin cadrul relațiilor bilaterale,
perare — a subliniat ministrul de
cit și fa cadrul O.N.U. El s-a refe
externe al Japoniei, Taro Nakaya
rit la recentele convorbiri cu pre
ma. recunoscfad, in același timp,
ședintele S.U.A., cu secretarul de
persistența multor probleme — pre
stat american și la viitoarea fatîlcum dezechilibrele economice, Ame
nire sovieto-americană la nivel
nințarea presiunilor protectioniste,
tartt
deteriorarea economiilor țărilor mai
Relevînd pericolul existentei ar
sărace și criza datoriei externe. în
melor nucleare, vorbitorul a subli
acest context, el a subliniat că este
niat că nu poate fi vorba de egali
necesar ca toate statele să coope
tate între popoare și de o lume in
reze într-o perspectivă globală. Mi
egalitate atit timp cit se manifestă
nistrul de externe nipon a mențio
egoismul naționali de a domina lu
nat, totodată, că își va spori con
mea prin puterea nucleară, sub pa
tribuția la activitatea O.N.U. viztod
ravanul securității naționale. Noi, a
soluționarea principalelor probleme
menționat șeful delegației sovietice,
ale omenirii.
considerăm că armele nucleare nu
servesc intereselor naționale, iar
în prezent se impune cu necesi
existenta lor împiedică democrati
tate trecerea de la „disensiuni la
zarea relațiilor internaționale. Asi
dialog" și de la dialog la cooperare,
gurarea unei securități depline poa
O.N.U. fiind chemată să susțină cu
te fi obținută numai prin lichidarea
prioritate pacea și securitatea inter
definitivă a potențialelor nucleare.
națională — a declarat Pertti PaaUniunea Sovietică propune exami
sio, ministrul finlandez al afaceri
narea acestor probleme în cadrul
lor externe. El a menționat impor
unei întâlniri intre reprezentanții
tanta realizării acordului cu privire
puterilor nucleare, la care să ta par
ia lichidarea rachetelor nucleare cu
te și cei ai statelor pe teritoriul că
rază medie și mai scurtă de acțiu
rora sfat amplasate asemenea arme.
ne, eforturile depuse pentru înche
U.R.S.S. propune încheierea unul
ierea unei convenții internaționale
acord multilateral între toate pute
pentru eliminarea armelor chimice.
rile nucleare cu privire la reduce
Vorbitorul a subliniat, de asemenea,
rea pericolului izbucnirii unui răz
importanța problemelor ecologice,
boi nuclear. Ministrul sovietic a mai
necesitatea adoptării de măsuri con
arătat că țara sa este gata ca, in
crete fa acest sens, deoareoe degra
orice moment, pe baza reciprocității
darea mediului ambiant amenință
cu S.U.A.. să revină la moratoriul
viața întregii planete.
asupra facetăr.ii oricăror experiențe
nucleare. Totodată, U.R.S.S. propu
Alături de toate popoarele lumii,
ne dezbaterea problemei armelor
Canada salută adîncirea și extinde
nucleare tactice din Europa între
rea relațiilor Est-Vest în cadrul
reprezentanții U.R.S.S., S.U.A., Ma
procesului spre destindere in rapor
rii Britanii, Franței, precum și cu
turile internaționale — a declarat
cei ai statelor pe teritoriul cărora
ministrul de externe al Canadei,
sfat amplasate asemenea arme. Dacă
Joe Clark. El a atras atenția asupra
țările N.A.T.O. își vor da acordul
importanței unirii eforturilor tutu
ror statelor in soluționarea proble
la negocierile privind armele nu
melor care au căpătat un caracter
cleare tactice, U.R.S.S. își va redu
global. Joe Clark a reliefat necesi
ce unilateral. în continuare, rache
tatea concentrării eforturilor pentru
tele sale tactice din Europa — a
eradicarea foametei din lume, arăarătat E. Șevardnadze.
tînd că, anual. 14 milioane de copii
El a abordat și problemele econo
mor ca urmare a. maladiilor și foa
metei. Printre cauzele care întrețin
mice cu care se confruntă omeni
această gravă situație în lume, mi
rea, menționtad că politica de dic
nistrul canadian a nominalizat abe
tat economic a țărilor occidentale
ranta cursă a înarmărilor, inclusiv
dezvoltate nu poate duce decit la o
a înarmărilor nucleare și chimice,
situație catastrofală, care îi va adecalajele economice.
fecta pe toți, și a arătat că, de fapt,
cei săraci îi finanțează pe cei boDatoria externă a țarilor latinoamericane este și rezultatul unui
gati.

sistem inechitabil de relații econo
mice internaționale — a subliniat
ministrul ecuadorian de externe,
Diegp Cordovez, arătind că așa-numitul plan Brady de soluționare a
problemei datoriei externe a țărilor
fa curs de dezvoltare nu rezolvă si
tuația provocată de daunele acumu
late in mai mult de un deceniu.
Anumite progrese în relațiile EstVest. ce oferă posibilitatea unei evoluții pozitive, nu trebuie să ne
ducă la „automulțumire" atît timp
cit pericolul de război constituie o
realitate în numeroase regiuni ale
lumii — a declarat ministrul suedez
de externe, Sten Anderson. O.N.U.
— a menționat el — are datoria de
a continua eforturile pentru a se
ajunge la soluții pașnice în toate
stările conflictuale. respectîndu-se
normele fundamentale ale dreptului
internațional. în context, el a evi
dențiat contribuția majoră a Națiu
nilor Unite fa procesul de acces la
independență al Namibiei, eforturi
le depuse pentru soluționarea pe
cale politică a crizei din Orientul
Mijlociu, din alte zone conflictuale
ale lumii.
America Centrală continuă să fie
afectată de serviciul datoriei exter
ne, diminuarea resurselor destinate
dezvoltării, protectionism, de prac
ticile comerciale discriminatorii, in
stabilitatea monetară și dobînzile
ridicate — a subliniat președintele
Guatemalei, Vinicio Cerezo.
Abordind situația politică regio
nală, el a calificat drept semne în
curajatoare procesele de reconcilie
re națională din Salvador și Nica
ragua, exprimînd speranța că Orga
nizația Națiunilor Unite va asigura
în timp util sprijinul necesar pen
tru demobilizarea forțelor contras.
Ministrul de externe al Franței,
Roland Dumas, vorbind în numele
C.E.E., a dat o apreciere pozitivă
eforturilor făcute sub egida O.N.U.
de stingere a diverselor conflicte
regionale. Referitor la Orientul Mij
lociu, ministrul francez a . exprimat
regretul că hotărîrile importante
luate de poporul palestinian nu s-au
bucurat, ca răspuns, de un progres
efectiv în ce privește soluționarea
conflictului cu Israelul.- Vorbitorul a
subliniat sprijinul țărilor membre
ale C.E.E. pentru organizarea unei
conferințe internaționale sub auspi
ciile O.N.U. în problemele Orientu
lui Mijlociu.

SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR ECONOMIEI MONDIALE IMPUNE
ELIMINAREA INECHITĂȚILOR, CONLUCRAREA TUTUROR STATELOR
Revine cu insistentă in dezbate
rile generale din sala plenarelor
de la sediul Organizației Națiunilor
Unite preocuparea profundă in
legătură cu situația economică
deosebit da gravă cu care se con
fruntă un rhare număr de țări ale
lumii, cu starea economiei mondia
le in ansamblu. Unul din partici
pând i la dezbaterile pe marginea
ordinii de zi găsea potrivit să
atragă atenția că. in momentul de
fată, insecuritatea nu se mai limi
tează exclusiv la pericolul unei
confruntări nucleare. Există si o
altă sursă de insecuritate, derivind
din riscul unei rupturi a planetei
intre Nord si Sud. din incapacita
tea de armonizare a dezvoltării
economice la scară globală. S-a
auzit nu o dată în dezbateri aver
tismentul că nu pot exista pace si
nici ordine internațională într-o
lume dominată de inegalitate, in
tr-o lume în care se contrapun un
grup limitat de țări dezvoltate si
o majoritate de state confruntate
cu sărăcia si mizeria.
Experiența arată, iar acest lucru
a fost subliniat în numeroase in
tervenții. că depășirea stării de
subdezvoltare presupune în primul
rînd intensificarea eforturilor pro
prii ale fiecărui stat. Dar tot atît
de adevărat este că deopotrivă se
impun măsuri pe plan internatio
nal pentru a face ca eforturile sta
telor in cauză să dea rezultatele
scontate. Astfel, pentru a aminti un
singur exemplu din multele evo
cate da la tribuna O.N.U.. men
ținerea unor dobinzi împovără
toare. de pildă, anulează orice în
cercare de asigurare a resurselor
pentru plata datoriilor externe. Și
aceasta în condițiile în care. în
cursul anilor ’80, s-a înregistrat o
deteriorare constantă a termenilor
de schimb, intensificarea protectionismului. restringerea generala
a fluxului financiar în direcția
țărilor in curs de dezvoltare.
In acest sens, au fost aduse în
discuție argumente cu o incon
testabilă putere de convingere. în
ultimul deceniu, venitul national al
țărilor din Africa si America Lati

nă a scăzut cu 1 Ia sută în fiecare
an. La mijlocul acestui deceniu,
cursul real al preturilor produselor
de bază a atins nivelul cel mai
scăzut înregistrat după marea de
presiune din anii ’30. Deteriorarea
situației economice intr-un mare
număr de țări își găsește expresia
in stagnare, șomaj și inflație. în
această suită de indicatori ai situa
ției din economia mondială s-a im
pus atenției sublinierea că in pre
zent sărăcia apasă pe umerii a un
miliard de oameni, care nu au
acces la un nivel de viată mini-

CORESPONDENȚA
DIN NEW YORK
mum acceptabil. Așadar, unul din
cinci locuitori ai planetei poartă
stigmatul acestui statut degradant.
Ajutorul promis țărilor celor mai
sărace de unele instituții interna
ționale si state industrializate —
la nivelul de 0,7 la sută din pro
dusul national brut— nu si-a găsit
confirmarea practică. Vorbitorii
care s-au referit pe larg la aceste
probleme de apăsătoare actualitate
au dezvăluit imposibilitatea de a se
ieși din grava criză existentă prin
măsuri de circumstanță, fie ele bine
intenționate, dar care nu au capa
citatea de a răspunde la adevăra
tele cerințe existente. Am reținut
din discursurile urmărite în sala
Adunării Generale citeva cifre edi
ficatoare. Africa, regiunea cea mai
puțin dezvoltată a lumii, -suferă in
mod deosebit ; ea suportă consecin
țele unei datorii externe al cărei
serviciu absoarbe peste 50 la sută
din veniturile sale de export, afla
te oricum în diminuare continuă.
Datoria totală a Americii Latine
atingea la sfirsitul anului trecut
410 miliarde dolari. Pe bună drep
tate s-a atras atenția că, dacă ță
rile industrializate nu își fac prea
mari griji referitor la creșterea lor
economică, aceasta nu trebuie des
prinsă de următoarea constatare :

Agențiile de presa
oe scurt
I
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TIRG INTERNAȚIONAL,. Sub deviza „Parteneri al progresului", s-a
deschis in Berlinul Occidental cea de-a 27-a ediție a Tirgului interna
țional de bunuri de consum. Din țara noastră participă întreprinderile
de comerț exterior DUNAREA, CONFEX ți ROMĂNOEXPORT, cu o gamă
diversificată de confecții si tricotaje, exponatele prezentate bucurîndu-se
de o apreciere deosebită din partea oficialităților, a oamenilor de afaceri
ți a publicului vizitator.
PLENARA C.C. AL P.M. DIN
ALBANIA. La Tirana a avut loc
Plenara C.C. al Partidului Muncii
din Albania, in cadrul căreia a fost
prezentat un raport cu privire la
întărirea partidului si îmbunătă
țirea muncii. în cadrul dezbateri
lor a luat cuvintul Ramiz Alia,
prim-secretar al C.C, al Partidului
Muncii din Albania.

PRIMIRE, Jiang Zemin, secre
tar general al C.C. al P.C. Chi
nez, l-a primit, la Beijing, pe
Egon Krenz. membru al Biroului
Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G.
In cursul întrevederii s-a constatat
o identitate a punctelor de vedere
in legătură cu problemele fun
damentale ale construcției socia
lismului.

DIALOG RELANSAT. La 27 sep
tembrie, la Panmunjon au fost re
luate —. după o întrerupere de pa
tru ani — contactele de lucru. din
tre societățile de Cruce Roșie din
R.P.D. Coreeană și Coreea de Sud.
ÎNTREVEDERE ARGENTINIANO—BRITANICĂ. Miniștrii aface
rilor externe ai Argentinei si Marii
Britanii. Domingo Cavallo, și. res
pectiv. John Major, au avut
miercuri o întrevedere la New
York. Cei doi miniștri au abordat
aspecte ale viitoarei reuniuni de la
Madrid, de luna viitoare, intre re
prezentanții argentinieni si bri
tanici. vizînd deblocarea situației
create de conflictul privind insulele
Malvine (Falkland).

în 1988, asistența sub diferite for
me a acestor state pentru țările
în curs de dezvoltare a fost de 90
miliarde dolari. Dar, în același an,
statele dezvoltate au primit cu 50
miliarde dolari mai mult de la ță
rile in curs de dezvoltare în con
tul datoriei externe și al altor
plăți. A fost făcută remarca, greu
de scăpat atenției, că aceasta re
prezintă cel mai larg flux de ca
pital înregistrat vreodată in istorie
de la masa celor săraci în buzu
narul celor bogați. Nici în acest
an lucrurile nu promit o evoluție
pe coordonate mai liniștitoare. Nu
mai în cazul Americii Latine, in
1989 transferul de resurse spre ex
terior este apreciat la 35 miliarde
dolari, ceea ce reprezintă cifra cea
mai ridicată de la izbucnirea cri
zei datoriilor, anunțînd reduceri
dramatice ale rezervelor și așa scă
zute, o presiune permanentă a de
ficitului pe plan intern în respec
tivele state. A căpătat de aceea in
flexiuni patetice chemarea rostită
la un moment dat de la tribuna
O.N.U, de unul din vorbitori, care
arăta că nu există trei lumi dife
rite, nu există un subsol al ome
nirii care poate fi ignorat, nu
există un continent care poate fi
marginalizat — și tocmai de aceea
trebuie făcut totul pentru a co
recta situația inechitabilă de azi,
pentru a evita ca ea să apuce un
curs cu consecințe ireparabile.
Din această perspectivă, prin această prismă, a amenințării ve
nite din partea bombei cu explozie
întirziată reprezentată de situația
economică grea a unui număr ri
dicat de state, s-au făcut propu
neri — și fără îndoială că vor mai
fi făcute și altele — ce privesc în
deosebi reușita viitoarei sesiuni
speciale a Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite, care
are datoria să relanseze creșterea
economică și procesul de dezvol
tare, prin elaborarea noii strate
gii internaționale a celui de-al pa
trulea Deceniu al Națiunilor Unite.

Neaqu UDROIU

NUMIRE. Președintele Tunisiei,
Zine El Abidine Ben Aii a anunțat
demisia primului-ministru Hedi
Baccouche. Șeful statului tunisian
a încredințat conducerea guvernu
lui lui Hamed Karoui care a deți
nut funcția de ministru al justiției.
ASASINAT. Deputatul Pavlos
Bakoyannis, purtător de cuvint al
partidului Noua Democrație, din
Grecia, a fost asasinat în plin cen
trul capitalei elene cu focuri de
armă. Autorii crimei au reușit să
fugă. Atentatul a fost revendicat
de organizația teroristă .,17 Noiem
brie". în cadrul unei ședințe, par
lamentul grec a condamnat cu
asprime acest atentat, iar primul
ministru a anuntat că guvernul va
adopta măsuri pentru a stăvili
acțiunile teroriste.
AMNISTIE IN NICARAGUA.
Adunarea Națională din Nicaragua
a aprobat amnistierea a peste 400
de membri al forțelor „contras"
implicați in activități armate osti
le guvernului sandinist. Hotărîrea
a fost luată în conformitate cu pre
vederile acordului realizat în ca
drul dialogului național de reconci
liere purtat între guvern și forțele
de opoziție din țară.

SOFIA:

Pentru soluționarea pe cale pașnică,

Deschiderea Conferinței sindicale mondiale consacrate
problemelor femeilor muncitoare
SOFIA 27 (Agerpres). — La Sofia
s-a deschis cea de-a V-a Conferință
sindicală mondială consacrată pro
blemelor femeilor muncitoare. Iau
parte reprezentanți ai sindicatelor
din întreaga lume, inclusiv din

România, precum si ai organizațiilor
sindicale regionale și internaționale.
Conferința examinează. în princi
pal. problemele cele mai stringente
legate de munca femeii în lumea
contemporană.

Războiul atomic — cea mai gravă amenințare
asupra planetei
BERLIN 27 (Agerpres). — Secțiu
nea din R.D. Germană a organiza
ției „Medicii lumii pentru preîntimpinarea unui război nuclear" s-a
pronunțat pentru interzicerea arme
lor nucleare și încetarea experien
țelor nucleare, informează agenția
A.D.N. Intr-un comunicat, dait pu
blicității după reuniunea conducerii
acestei secțiuni, se arată că numai
fa acest an pe glob au fost înregis
trate 17 experiențe nucleare. Eli

berarea planetei de cea mai serioasă
maladie a sa este imposibilă fără
un avertisment serios fa legătură
cu pericolul unui război nuclear —
evidențiază documentul.
Primele bombe atomice, de Ia
Hiroshima si Nagasaki — a relevat
comunicatul — au constituit un avertisment și de aceea trebuie fă
cut tot ce este posibil pentru
salvgardarea păcii mondiale.

„A trăi în pace constituie dreptul suprem al omului"
TOKIO 27 (Agerpres). — Munici
palitatea orașului Nagasaki va con
tinua să acționeze ferm pentru asi
gurarea păcii și eliminarea armelor
nucleare, a declarat primarul loca
lității. Hitoshi Motoshima. Nu
de mult, Motoshima a interzis intra
rea în portul Nagasaki a unei nave
militare americane care a refuzat
să declare dacă are arme nucleare
la bord, decizie care a fost spriji
nită prin demonstrații de populația
orașului. „Aceste arme, care ar pu

tea duce la dispariția întregii ome
niri, nu sfat acceptate la Nagasaki
— a spus primarul nipon. Totodată,
referindu-se la bombardamentul atomic din 1945, el a adăugat că
„Nagasaki constituie o chemare la
adresa opiniei publice mondiale de
a lupta împotriva războiului și pen
tru eliminarea tuturor arsenalelor
nucleare. A trăi fa pace constituie
dreptul suprem al omului", a evi
dențiat primarul orașului Nagasaki.

Acțiuni împotriva prezenței bazelor militare
străine din Filipine și Spania
MANILA 27 (Agerpres). — O
mare demonstrație a avut Ioc la
Manila împotriva prezenței bazelor
militare americane pe teritoriul filipinez. cu prilejul sosirii vicepre
ședintelui S.U.A., Dan Quayle, fatr-o vizită în Filipine. Sute de mun
citori și studenți s-au adunat pe
aeroportul din capitala filinineză
spre a exprima voința de desfiin
țare a bazei navale americane de la
Subic Bay, una dintre cele mai mari
din afara teritoriului Statelor Uni
te. După cum se știe, acordul bila
teral privind bazele militare ame

ricane din arhipelagul filipinez ex
piră la 16 septembrie 1991.

MADRID 27 (Agerpres). — „Stin
gă Unită", coaliție ce reunește Par
tidul Comunist din Spania, Partidul
Acțiunii Socialiste și Stingă Repu
blicană, precum și numeroase per
sonalități independente se pronunță
pentru organizarea unui referendum
național asupra viitorului bazelor
militare americane de pe teritoriul
Spaniei. Reprezentanții coaliției au
sugerat ca acest referendum să se
desfășoare la 29 octombrie.

In pregătirea alegerilor pentru Adunarea Constituantă
a Namibiei
WINDHOEK 27 (Agerpres). — Or
ganizația Poporului din Africa de
Sud-Vest (S.W.A.P.O.) și alte nouă
partide șl formațiuni politice vor
participa oficial la alegerile de la .7
noiembrie pentru Adunarea Consti
tuantă a Namibiei.
Adunarea Constituantă, alcătuită
din 72 de deputați, va trebui să adop
te cu majoritate de două treimi din
numărul deputațllor Constituția Na
mibiei independente. Potrivit planu
lui O.N.U. de decolonizare, indepen
dența Namibiei urmează să fie pro
clamată în luna aprilie 1990.
WINDHOEK 27 (Agerpres). — Sam
Nujoma, președintele Organizației
Poporului din Africa de Sud-Vest
(S.W.A.P.O.), a făcut apel la înfăp
tuirea „reconcilierii naționale in Na

mibia și încetarea dominației colonia
le din Africa de Sud". Luînd cuvin
tul la un mare miting, care a avut loc
la Windhoek, el a arătat că în Na
mibia independentă vor fi egali în
drepturi toți cetățenii.

WINDHOEK 27 (Agerpres). — Re
prezentantul special al secretarului
general al O.N.U. pentru Namibia,
Martti Ahtisaari, și administratorul
general sud-african al teritoriului,
Louis Pienaar, au stabilit modalită
țile de desfășurare a alegerilor pen
tru Adunarea Constituantă, progra
mată să se desfășoare între 7—12 no
iembrie a.c. Legea electorală urmează
să fie dată în curînd publicității —
a anunțat un purtător de duvînt ofi
cial de la Windhoek, capitala teri
toriului.

prin tratative a situațiilor conflictuale
încheierea reuniunii Ia nivel înalt a țărilor membre
ale Consiliului de Cooperare Arabă
SANAA 27 (Agerpres). — La Sa
sens, a fost reafirmată necesitatea
naa, capitala R. A. Yemen, s-au în
retragerii trupelor israeliene din te
cheiat lucrările celei de-a IlI-a re
ritoriile ocupate f— Gaza. Cisiordania
uniuni la nivel înalt a țărilor mem
si Ierusalimul oriental.
bre ale Consiliului de Cooperare AȘefii de stat ai țărilor membre au
rabă (C.C.A.), din care fac parte
lansat un apel la aplicarea Rezolu
Egipt. Irak. Iordania si R. A. Yemen.
ției 598 a Consiliului de Securitate
Participantii au adoptat o serie de
acorduri de cooperare în diferite do
al O.N.U. privind soluționarea paș
menii de activitate, convenite ante
nică a diferendului dintre Iran si
rior în cadrul unor întâlniri la nivel
Irak.
de prim-miniștri.
Declarația subliniază, de asemenea,
Pe agenda reuniunii s-a situat Ia
necesitatea soluționării pașnice a si
loc central discutarea problemei pa
tuației din Liban.
lestiniene. cu participarea președin
Următoarea reuniune la nivel înalt
telui statului Palestina. Yasser Ara
a Consiliului de Cooperare Arabă
fat. se arată în declarația finală
(C.C.A.) va avea loc. la Amman, in
dată publicității la Sanaa. In acest
luna februarie a anului viitor.

Un

miliard de

ale

oameni — victime

bolilor și subnutriției

Raportul anual al O.M.S. privind starea de sănătate în lume

• Decalaje flagrante : în țările bogate — 400 dolari de
persoană pentru sănătate ; numai 5 dolari în țările sărace
• Un „genocid silențios" în rindul copiilor din lumea
subdezvoltată • Sumele cheltuite pentru 20 avioane
militare ar fl suficiente pentru eradicarea unor grave
maladii
Un miliard de persoane, repre
zentând 20 la sută din populația
planetei, sînt victime ale bolilor și
subnutriției — se apreciază în ra
portul anual al Organizației Mon
diale a Sănătății, dat publicității
recent la Geneva. .
Cu probleme din cele mai grave
este confruntată Africa subsahariană, unde 160 milioane de locui
tori suferă de boli ți foamete. In
Asia de sud și sud-est, 500 milioa
ne de persoane suferă de boli și nu
sînt hrănite in mod corespunzător.
In America Latină ți Centrală, pre
cum ți In nordul Africii ți Orien
tul Mijlociu, 25 la sută din popu
lație este bolnavă. în regiunile
respective, bolile cele mai frecven
te sînt enterocolita, infecțiile res
piratorii, virozele, tuberculoza și
frigurile galbene. Această situație
ar putea fi prevenită, după cum a
arătat directorul general al O.M.S.,
Hiroshi Nakajuma, dacă statele in
dustrializate, care dispun de resur
sele ți tehnologia necesare pentru
eradicarea maladiilor, ar transfera
tehnologie, cadre sanitare ți resur
se in țările sărace.
Directorul general al organizației
atrage, de asemenea, atenția asu
pra decalajului uriaț existent intre
sumele afectate sănătății de către
țările bogate ți sumele alocate de
țările cele mai sărace. In țările
subdezvoltate, cheltuielile anuale
pentru sănătate se ridică in medie
la 5 dolari pe locuitor, in timp ce
in S.U.A., Canada sau Japonia, ca
ți in Europa occidentală, ele se ci
frează in medie la 400 dolari de
persoană. Majorarea de la 5 la 1
dolari a mediei anuale a cheltuie
lilor pentru sănătate in țările să
race ar permite eradicarea polio
mielitei, tratarea enterocolitei (de
care suferă 750 milioane de copii), a
infecțiilor respiratorii, tuberculozei
ți malariei. Este adevărat, se arată
în raport, principalele boli conta
gioase care afectează copiii (polio
mielita, tetanosul, rujeola, tubercu
loza etc.) au regresat in ultimul

deceniu, ca urmare a campaniei de
vaccinare ce permite in prezent
imunizarea în fiecare an a 46 mi
lioane de copii. Totuți, această
campanie este încă insuficientă ;
milioane de copii mor anual din
cauza acestor boli, iar alte milioa
ne rămin cu sechele. Acest aspect
a fost calificat de Nakajuma drept
un „genocid silențios".
„Cu mai puțin de un miliard de
dolari — cit costă 20 de avioane
militare moderne — aceste maladii
ar putea fi puse sub control", apre
ciază directorul general al O.M.S.
In felul acesta, numai in ceea ce
privețte tuberculoza, s-ar evita
moartea a 3 milioane de copil
anual. Aproximativ 1,6 miliarde de
persoane sînt purtătoare ale aces
tui virus, în fiecare an inregistrindu-se 10 milioane de cazuri noi.
De asemenea, raportul arată că ju
mătate din populația mondială tră
iește in zone afectate de malarie,
100 de milioane de noi cazuri inregistrindu-se in fiecare an.
în ce privețte S.I.D.A., în raport
se subliniază că nu se întrezărește
nici o speranță ca pe termen mediu
să fie descoperit un medicament
pentru combaterea acestei maladii,
în prezent, intre 5 și 10 milioane
de persoane sînt infectate de viru
sul S.I.D.A.
în pofida unor succese Pe care
O.M.S. le-a înregistrat in lupta îm
potriva unor maladii, mai ales in
combaterea poliomielitei, care ur
mează să fie eradicată pină in
anul 2000, eforturile In combate
rea tuturor acestor boli nu trebuie
să slăbească, îndeosebi din partea
statelor industrializate, deoarece ță
rile subdezvoltate ți mai ales țările
cele mai sărace — de altfel cele
mai afectate — nu dispun nici de
fondurile ți nici de tehnologiile ne
cesare, se subliniază in raportul
O.M.S.
în raport se amintețte, în înche
iere, că în ultimii 40 de ani spe
ranța de viață în lume a crescut de
la 41 la 59,7 ani.

Protecționismul —
frînă în calea dezvoltării

schimburilor comerciale
WASHINGTON 27
(Agerpres).
— In cuvintul pronunțat in cadrul
dezbaterilor din Comitetul pentru
dezvoltare al Băncii Mondiale, ad
junctul ministrului de finanțe al
R.P. Chineze, Chi Haibin, a adresat
țărilor industrializate apelul de a re
duce protecționismul comercial și a
crea astfel condițiile necesare pen
tru ca națiunile în curs de dezvol
tare să-și poată extinde exporturile
și înfăptui programele de ajustare
structurală. El a relevat că ani în
șir dezvoltarea țărilor industrializa
te nu a condus la o evoluție simi
lară în țările în curs de dezvoltare.
„China constată cu îngrijorare — a
spus el — apariția unei regionalizări și a unui bilateralism în comer
țul mondial și speră să se obțină
progrese la convorbirile din cadrul
așa-numltei «runde Uruguay»" (ne
gocieri comerciale multilaterale sub
egida G.A.T.T.).
SEMINAR AGRICOL LATINOAMERICAN. Sub egida UNESCO și
a Organizației Statelor Americane,
în orațul venezuelean Barquicimeto se desfățoară un seminar regio
nal pe tema pregătirii specialițtilor
pentru agricultură, la care iau par
te reprezentanți din 13 țări. Sînt
analizate căile de îmbunătățire a
activității în acest domeniu, cu ac
cent pe necesitatea legării învăță
mântului de producție, în vederea
asigurării unor cadre în măsură să
soluționeze problemele reclamate
de dezvoltarea sectorului agricol în
țările latino-americane.

COLABORARE
SAARC. Pri
mul ministru al R.P. Bangladesh,
Kazi Zafar Ahmed, aflat in vizi
tă la Katmandu, a reliefat im
portanța extinderii colaborării pe
plan regional in direcția dezvoltă
rii economice și sociale a țărilor
membre ale Asociației Asiei de
Sud pentru Cooperare Regională
(SAARC). în cadrul convorbiri
lor cu primul-ministru nepalez,
Marich Man Singh, premierul Kazi
Zafar Ahmed a arătat că legătu
rile bilaterale și relațiile de coo
perare dintre Bangladesh și Nepal
s-au adîncit și dezvoltat continuu
de la înființarea SAARC. organi
zație din care fac parte și cele
două țări — alături de Bhutan, In
dia, Maldive, Pakistan și Sri
Lanka.

Dileme și reconsiderări cu efecte
în „triunghiul divergențelor"

japonia.

Nu de mult o știre laconică anun
ța că avuția națională a Japoniei a
atins, in 1987, nivelul record de 43 700
miliarde dolari, față de 36 200 mili
arde dolari, cit a reprezentat, in anul respectiv, avuția națională a Sta
telor Unite. în felul acesta. Japonia
a devenit cea mai bogată țară a lu
mii capitaliste. întrecind atit S.U.A.,
situate acum pe locul doi. cit și ce
lelalte membre — R.F.G.. Marea Britanie. Franța, Italia. Canada — ale
asa-numitului „grup al celor șapte"
(G-7), care reunește principalele
țări capitaliste dezvoltate. O dovadă,
desigur, a refacerii și ulterior dez
voltării spectaculoase a economiei
nipone în perioada postbelică, faci
litate. între altele, și de faptul că,
în virtutea unei prevederi constitu
ționale. Japonia nu s-a angajat ma
siv — cel puțin pină în prezent —
în cursa înarmărilor, așa cum au fă
cut celelalte țări ale amintitului
grup.
La actuala situație favorabilă a
contribuit și o politică „agresivă" în
domeniul exporturilor, numeroase
piețe, inclusiv ale țărilor dezvoltate
din punct de vedere industrial, fiind
literalmente inundate cu produse electronice și optice nipone, la un
preț sfidînd orice concurentă. Poli
tică combinată cu măsuri severe de
protejare a propriei piețe în fața
produselor altor state, ceea ce a pro
vocat și provoacă. în continuare, se
rioase nemulțumiri din partea prin
cipalilor săi parteneri comerciali.
Așa-numitul „triunghi al contradic
țiilor comerciale". Japonia — S.U.A.
— Piața comună, cuhoaște periodic
răbufniri mai mult sau mai puțin
puternice. în ultimul timp înregistrîndu-se noi evoluții în acest sens.
Mai intîi a fost demersul apreciat
ca „energic" al ministrului comer
țului al S.U.A.. Robert Mosbacher,
pe lingă autoritățile nipone, cărora,
invocînd dezechilibrul în valoare de
circa 50 miliarde dolari din schimbu
rile reciproce in favoarea Japoniei,
le-a cerut, cu prilejul recentei sale
vizite la Tokio, sporirea substanțială
a importurilor din Statele Unite și,
în primul rînd. facilitarea accesului
computerelor de înaltă performanță
și a produselor agrare americane. în
mod deosebit, ministrul american a
cerut ca Japonia să renunțe la fa
bricarea unui satelit avansat de tele
comunicații și să achiziționeze ase
menea echipament din S.U.A. Se știe
că. în baza noii legislații americane
asupra comerțului, sateliții de tele
comunicații. supercomputerele șl

produsele agricole se numără printre
articolele susceptibile să ducă la aplicarea unor măsuri de represalii
din partea S.U.A. față de partenerii
care ar recurge la practici comercia
le socotite ca „incorecte". Măsuri
incluzînd impunerea de taxe va
male de pină la sută la sută la
produsele exportate în S.U.A. de
partenerii respectivi. Răspunsul nu
s-a lăsat așteptat, interlocutorii ni
poni reamintind trimisului american
că din cei opt sateliți comerciali fo
losiți în prezent în Japonia cinci sînt
de fabricație americană. Politicos,
dar ferm — după cum aprecia presa
tokiotă — gazdele au declarat că
Japonia nu este dispusă să accepte
presiuni contrare intereselor sale economice. Concluzia observatorilor ?
Contenciosul comercial japono-american rămine în continuare deschis.
Deschis rămine și contenciosul japono-britanic. care a figurat la loc
de frunte in ansamblul discuțiilor
purtate zilele trecute în capitala ni
ponă de premierul britanic Margaret
Thatcher. Și de data aceasta motivul
plîngerilor l-au constituit barierele
si restricțiile tarifare impuse de Ja
ponia. în plus, au fost vehiculate și
nemulțumirile față de piedicile in
calea accesului companiilor britanice
la bursa de valori din Tokio. în timp
ce companiile nipone nu ar întîlni
obstacole la bursa din Londra. Fra
zele de circumstanță din declarațiile
oficiale nu au putut ascunde lipsa
de rezultate concrete în problemele
abordate.
Interese contradictorii se manifes
tă însă nu numai între Japonia, pe
de o parte. S.U.A. și Piața comu
nă. pe de alta, ci și între Japonia
și așa-zișii „micii dragoni" — Coreea
de Sud. Taiwan. Singapore — care,
imitînd pe producătorii niponi, au
devenit deosebit de activi pe piața
mondială electronică, promovînd o
politică și mai agresivă decit aceș
tia. prin lansarea masivă de produse
ieftine și deci mai lesne de desfă
cut. chiar dacă inferioare din punct
de vedere calitativ.
Acestea sînt doar o parte din pro
blemele pe care le-a preluat și că
rora le are de făcut față noul primministru nipon, Toshiki Kaifu. al
treilea premier în mai puțin de un
an. ceea ce reprezintă un adevărat
record pentru viata politică japone
ză. amintind mai degrabă de agitata
scenă politică a Italiei. Permutările
succesive intervenite se datorează,
cum se știe, unor răsunătoare scan
daluri financiare și de altă natură,

în care au fost implicate persona
lități de primă mărime ale Parti
dului Liberal Democrat, de guvernămint.
în acest context neobișnuit, noul
premier a pornit de la început cu
un handicap prin faptul că în foarte
scurtă vreme, aidoma jocului de do
mino. unde piesele cad. prin rico
șeu. una după alta, reverberațiile
altui scandal au discreditat pe unul
din membrii de frunte ai guvernului
abia constituit, căruia nu i-a mai
rămas altceva de făcut decît să de
misioneze. Pe de altă parte. Parti
dul Socialist. în ascensiune, se pro
nunță pentru convocarea cit mai
grabnică. înainte de termen, a ale
gerilor pentru Camera Reprezentan
ților. Deosebit de dinamică, lidera
acestui partid a propus principalelor
forte de opoziție (cu excepția parti
dului comunist) crearea unei alianțe
pentru a-i infringe pe liberal-democrați.
în scopul de a evita o înfrîngere,
care pînă nu de mult părea exclusă,
dar care acum devine o posibilitate
de luat în calcul, revine noului pre
mier, potrivit observatorilor avi
zați, sarcina dificilă de a se stră
dui să refacă credibilitatea partidu
lui de guvernămint. îndeosebi prin
revizuirea modalităților de finanțare
a diferitelor formații politice, factor
permanent de alimentare a corup
ției ; nepopulara legislație fiscală va
trebui de asemenea revizuită, așa
cum premierul Kaifu a și promis.
Un alt aspect ce nu poate fi ne
glijat îl reprezintă presiunile exter
ne — din partea S.U.A. — și interne
— din partea unor cercuri cu stare
de spirit militaristă — de sporire a
bugetului militar (o influentă perso
nalitate în retragere a forțelor ar
mate preconiza, recent, majorarea cu
5 la sută, cel puțin pe o perioadă
limitată, a cheltuielilor pentru înar
mări). ceea ce, desigur, ar avea re
percusiuni asupra situației economice
a tării, intr-un moment cind se con
stată, de altfel, o oarecare deterio
rare în ce privește folosirea forței
de muncă. In ciuda unor rezultate
care rămin indiscutabile în ce pri
vește dezvoltarea economiei și care
au făcut ca Japonia să ocupe acum
locul de frunte între țările capita
liste. dosarele în suspensie se acu
mulează... Cu atit mai mare este in
teresul cu care sînt așteptate even
tualele clarificări, în perspectiva
viitorului scrutin.
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