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PENTRU CONTINUA DEZVOLTARE 

A PROPRIETĂȚII ÎNTREGULUI POPOR

SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

CONSFĂTUIRE DE LUCRU PE PROBLEME
ECONOMICE LA C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, la 5 octombrie a avut loc, la Comitetul Central al P.C.R., o consfătuire de lucru pe probleme economice.Au participat membri șl membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari al Comitetului Central al partidului, membri ai guvernului, cadre de conducere din ministere economice, directori de centrale industriale, combinate, trusturi de construcții-montaj, -Institute de cercetare și proiectare, întreprinderi de comerț exterior.Consfătuirea a fost precedată de analize desfășurate In cadrul consiliilor de conducere ale ministerelor și centralelor Industriale privind realizarea prevederilor de plan pe luna septembrie, stabilin- du-se, cu acest prilej, măsurile ce 
se Impun în vederea ridicării întregii activități la un nivel superior de calitate și eficiență, recuperării tuturor restanțelor și îndeplinirii Integrale a planului pe luna octombrie, pe trimestrul IV șl pe întregul an 1989.Concluziile desprinse din aceste analize au fost prezentate, la începutul consfătuirii, de tovarășul Constantin Dăscălescu. prim-mi- nistru al guvernului.

Pornind de la rezultatele obținute, și îndeosebi de la importanța sarcinilor stabilite pentru îndeplinirea în bune condiții a planului pe acest an, a marilor obiective puse în fața economiei naționale, a luat cuvintul, în cadrul consfătuirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România,Cuvîntarea conducătorului partidului și statului nostru a fost urmărită cu deosebit Interes șl deplină aprobare, fiind subliniată, în repetate rînduri, cu vii șl îndelungi aplauze.Consfătuirea s-a desfășurat Intr-o atmosferă de lucru, de responsabilă angajare. Puternic mobilizați de orientările, indicațiile și sarcinile cuprinse în cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, participanțil au dat expresie hotă- rîrii oamenilor muncii din industrie, construcții, transporturi, din cercetare șl proiectare, din alte sectoare de activitate de a munci fără preget, în spirit revoluționar, pentru înfăptuirea exemplară a planului pe anul 1989, punind astfel o bază trainică producției anului viitor și îndeplinirii tuturor obiectivelor actualului cincinal, pentru a intimpina cu noi și tot -mal mari realizări Congresul al XlV-lea al Partidului Comunist Român.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

IIn marea bogăție de idei pe care o conțin documentele programatice ale celui de-al XlV-lea Congres, un loc deosebit este consacrat relevării rolului esențial, covirșitor pe care l-a avut și il are in continuare proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție in edificarea orinduiril socialiste în patria noastră, în înaintarea României pe calea socialismului multilateral dezvoltat, a comunismului. Proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XlV-lea al partidului evidențiază cu deosebită pregnanță concluzia de fond că proprietatea socialistă sub cele două forme — proprietatea întregului popor și proprietatea cooperatistă — reprezintă temelia pe care s-a construit și se construiește în România, prin susținute eforturi materiale și umane, cea mai dreaptă și cea mai bună dintre orinduirile care s-au succedat de-a lungul timpului.Anii care au trecut de la preluarea In România a puterii economice în mîinile clasei muncitoare, ale întregului popor muncitor înfățișează o experiență Istorică pa deplin reușită, in cuprinsul căreia proprietatea socialistă și-a dezvăluit cu prisosință marile sale energii de propulsare a progresului economico-social, constituind elementul dinamizator al dezvoltării forțelor de producție, baza trainică a creării economiei naționale, ca un complex unitar, eficient, judicios structurat in profil de ramură și teritorial, a ridicării nivelului de trai al întregii națiuni, a consolidării suveranității și independenței naționale.După Congresul al IX-lea s-a acționat consecvent pentru dezvoltarea proprietății socialiste, sub cele două forme ale sale, prin Înfăptuirea sistematică, pe baza unei judicioase politici de acumulare, a unor ample programe de investiții în vederea creșterii cantitative șl modernizării continue a patrimoniului de mijloace de producție aflate în proprietatea obștească. Prin alocarea, vreme de aproape un sfert de secol, a circa unei treimi din venitul național pentru fondul de dezvoltare, fondurile fixe, principalul element component' al avuției naționale și deci și al proprietății eocialiste, a-

junseseră să totalizeze la sfîrșitul anului trecut aproape 3 368 miliarde lei, din care aproximativ 90 la sută au fost date în funcțiune In ultimii 24 de ani. „Dacă nu am ti făcut acest lucru — sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU in cuvîntarea rostită la Adunarea solemnă organizată cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialia- tă — dacă am fi neglijat acumularea și fondul de dezvoltare. România ar fi rămas in continuare o țară slab dezvoltată, și acum, in loc să vorbim de mărețe realizări, am discuta cum să depășim greutățile".Faptele atestă că numai pe fundamentul trainic al proprietății socialiste au devenit posibile dezvoltarea în ritm înalt a producției sociale, depășirea, într-un timp istoric relativ scurt, a gravei situații de înapoiere economică moștenită de la vechea orîndui- re burghezo-moșierească, înnoirea chipului întregii țări, multiplele împliniri de ordin social, afirmarea plenară a principiilor de etică și echitate socialistă. Prin tot ceea ce a realizat, poporul român demonstrează convingător că nu s« poate pune în nici un fel problema ca miile de construcții industriale. agricole, sociale pe care le-a ridicat cu mari eforturi, chiar cu sacrificii, să fie „privatizate/, ceea ce ar însemna, de fapt, întoarcerea la capitalism. Pentru poporul român, capitalismul a apus pentru totdeauna, opțiunea sa pentru socialism fiind certă și definitivă.Proprietatea socialistă a propulsat pînă acum țara cu oamenii ei muncitori pe calea progresului și bunăstării ; proprietatea socialistă este chezășia înaintării pe mal departe a României spre culmile luminoase ale comunismului.Această relație fundamentală și-a găsit o amplă reflectare In dezbaterile din numeroase adunări de dare de seamă și alegeri, de unde reporterii ziarului nostru au reținut elemente semnificative, care pun expresiv in evidență afirmarea plenară a triplei calități a omului muncii In România de azi — de proprietar, producător șl beneficiar al roadelor muncii sale.
In adunările și conferințele de dare de seamă și 

alegeri, comuniștii își exprimă deplina adeziune față 
de realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la 
Congresul al XlV-lea, in funcția supremă de secretar 
general al partidului, chezășia sigură a înaintării- 
patriei noastre pe drumul socialismului și comu
nismului. ,

IN PAGINA A ll-A A ZIARULUI : Relatări de la 
adunări și conferințe de dări de seamă și alegeri.

NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,Au trecut nouă luni din acest an. Pe ansamblu am obținut unele realizări importante. Producția- marfă industrială a crescut cu aproape 7 la sută, producția netă cu 8 ia sută, iar pe septembrie, producția-marfă cu 7,5 și producția netă cu peste 9 la sută.Cu toate acestea, după cum știți foarte bine, nu s-au realizat în întregime prevederile planului în toate sectoarele și sînt serioase rămîneri în urmă în unele domenii foarte importante. Aș menționa în acest sens producția de petrol, de cărbune și minereuri, metalurgia și chimia — sectoare producătoare de materii prime și materiale necesare pentru toate domeniile de activitate. Serioase rămîneri în urmă sînt însă și în construcția de mașini și în industria ușoară, precum și în industria alimentară.Am mai discutat despre toate aceste probleme, dar trebuie spus că nu toate conducerile ministerelor, nu toate centralele și întreprinderile și nu toate comitetele județene de partid și alte organe de stat și de partid au tras concluziile corespunzătoare și că nu s-au luat măsuri ferme, hotărîte pentru lichidarea stărilor de lucruri negative, pentru realizarea în bune condiții a prevederilor pianului la toți indicatorii.Sînt serioase rămîneri în urmă în ce privește productivitatea muncii, care se află cu cîteva procente peste nivelul anului 

trecut, dar este cu mult sub prevederile planului pe acest an.Sînt rămîneri în urmă în ce privește cheltuielile materiale și cheltuielile generale de producție, reducerile realizate fiind mult mai mici decît cele stabilite prin plan. Foarte serioase neajunsuri și stări negative de lucruri s-au manifestat în transporturi, care s-au soldat cu grave avarii, după cum este cunoscut, cu grave manifestări de indisciplină și dezordine. S-au discutat toate aceste probleme. Nu doresc să mă opresc pe larg a- supra lor.Trebuie să spunem însă că este necesar ca, în toate sectoarele, să se tragă concluziile corespunzătoare din discuțiile care au avut loc și să se pună capăt cu desă- vîrșire atitudinii de tratare superficială, cu ușurință, a problemelor activității economico-sociale, să se acționeze cu toată hotărî- rea pentru întărirea spiritului de răspundere, de ordine și disciplină în toate sectoarele de activitate. Nu este posibil să asigurăm buna desfășurare a procesului de producție, a activității, fără răspunderea tuturor cadrelor de conducere — de la consiliile ministerelor, de la consiliile de centrale și consiliile oamenilor muncii din unități —, fără creșterea răspunderii tuturor oamenilor muncii, în calitatea lor de proprietari, de producători și beneficiari, de ade- vărați stăpîni a tot ceea ce se realizează în patria noastră.

Sînt lipsuri foarte serioase șl cu totul inexplicabile în ce privește realizarea prevederilor producției de export. Deși pe ansamblu avem o creștere relativ bună a producției industriale marfă, ritmul producției pentru export este de 4 ori mai mic decît ritmul producției industriale marfă, ceea ce înseamnă că în toate sectoarele nu s-a înțeles că exportul reprezintă pentru țara noastră o problemă fundamentală a dezvoltării economico-sociale.Noi importăm cele mai multe materii prime și resurse energetice, precum și o serie de materiale — iar toate acestea nu se pot obține decît cu un export corespunzător de produse, care să asigure mijloacele necesare pentru o balanță echilibrată, pentru realizarea unui sold pozitiv, în vederea întăririi rezervelor valutar-finan- ciare, ca o cerință fundamentală pentru buna desfășurare a activității noastre economico-sociale.Toate sectoarele — ministerele, centralele, întreprinderile — au, conform legilor țării, conform principiilor autoconducerii și au- togestiunii, răspunderi directe pentru realizarea contractelor și producției de export.Mai mult, prin sistemul nostru de retribuire, întregul personal din întreprindere primește pentru producția de export o retribuție suplimentară de 10 la sută, ceea ce înseamnă o creștere destul de importantă a retribuțiilor și veniturilor tuturor oamenilor muncii 

pentru realizarea producției de export. Se pare însă că multe consilii de conducere, ministerele nu aplică cele stabilite, nu doresc să asigure exportul și creșterea veniturilor muncitorilor. Vom dezbate foarte serios cu clasa muncitoare această atitudine inadmisibilă a unor cadre de conducere care, prin felul cum lucrează, dăunează dezvoltării țării și ridicării bunăstării clasei muncitoare, a poporului în general.Este timpul să se înțeleagă că toate cadrele noastre de partid și de stat — de sus pînă jos — trebuie să lichideze această atitudine iresponsabilă — de comoditate, de viață ușoară, în dauna dezvoltării socialiste a patriei, a ridicării nivelului de trai al poporului, al construcției socialiste și comuniste ! Nu se poate și nu trebuie să mai admitem asemenea manifestări din partea nimănui !Avem, în linii generale, o industrie bună, modernă. Avem deja, însă, și sectoare care — față de dezvoltarea actuală a științei și tehnicii — au început să rămînă în urmă I Avem multe sectoare unde nu există o preocupare serioasă pentru aplicarea programelor de modernizare și de bună organizare. Iar cînd vorbim de modernizare ne referim nu la niște măsuri abstracte, generale, ci la aplicarea în practică a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii IPractic, putem spune că, față de multe rezultate bune în aproape 

toate sectoarele, avem, de asemenea, multe rămîneri în urmă și o atitudine inexplicabilă de nepăsare față de unele stări de lucruri negative. Or, trebuie să se înțeleagă bine că progresul societății noastre socialiste, înfăptuirea programelor de dezvoltare — pe care urmează să Ie dezbatem la Congresul al XlV-lea și care se dezbat acum în partid și cu întregul popor — nu pot fi realizate decît ridicînd continuu nivelul științific și tehnic al întregii activități, aplicînd ferm cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii în toate sectoarele de activitate.După cum știți, acționăm de mult timp să îmbunătățim programele de modernizare și mai bună organizare. Sînt domenii unde s-a venit cu propuneri bune — unele foarte bune. Dar sînt domenii unde s-a venit cu propuneri care însemnau, de fapt, să rămînem la nivelul de acum 5—6 ani sau la nivelul de astăzi. Dacă am accepta asemenea poziții, ar însemna să condamnăm țara la rămînerea în urmă. Nu este posibil și nu vom accepta o asemenea situație, dar ridic această problemă pentru că trebuie să se înțeleagă, de către toate consiliile de conducere de centrale, de institutele de cercetare și de cadrele din toate sectoarele, că este necesar să realizăm modernizarea pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii în- tr-un timp scurt și — așa cum am(Continuare în pag. a III-a)

ÎNTR-O TELEGRAMĂ ADRESATĂ

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Oamenii muncii din Cooperativa Agricolă 
de Producție Scornicești, județul Olt, 

raportează terminarea recoltării porumbului 
in cultură neirigată și obținerea unei 

producții medii record de 33100 kg la hectarîntr-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Cooperativa Agricolă de Producție Scornicești, județul Olt, raportează : într-o atmosferă de înaltă vibrație patriotică. determinată de profunda dezbatere a documentelor pentru cel de-al XlV-lea Congres al partidului. la a căror elaborare si fundamentare dumneavoastră. mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. v-ați adus o contribuție decisivă, hotă- rîtoare. cooperatorii și mecanizatorii. toți oamenii muncii din Scornicești. intr-un glas de cuget șt simțire cu întregul partid și popor, își exprimă cele mai alese sentimente de recunoștință și aleasă prețuire pentru tot ceea ce ați făcut și faceți spre binele și prosperitatea națiunii noastre socialiste.Vă mulțumim cu toată căldura inimilor pentru grija statornică a- cordată dezvoltării agriculturii și întăririi proprietății socialiste de stat si cooperatiste, pentru inestimabilele orientări și indicații date cu prilejul vizitelor de lucru efectuate la Scornicești și în județul Olt împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională.Cu cele mai alese sentimente de dragoste fierbinte vă raportăm că am recoltat porumbul de pe în

treaga suprafață cultivată, obținînd în medie la hectar în condiții de neirigare 33 100 kg porumb știuleți. ceea ce ne-a permis să livrăm suplimentar la fondul de stat peste 4 500 tone.Dezbătind în cadrul adunărilor generale de dări de seamă și alegeri in organizațiile de partid rezultatele de pînă acum, perspectivele minunate ce ne stau în față pentru anul 1990 și in cincinalul viitor, comuniștii și-au reafirmat, în numele tuturor celor ce muncesc in cooperativa noastră agricolă de producție angajamentul că nu vor precupeți nimic pentru ca recoltele să fie mai îmbelșugate.Prin lucrările efectuate am pus baze solide producției viitoare și vom încheia arăturile adinei de toamnă pe întreaga suprafață in 3—4 zile, în condiții de cea mai bună calitate. Practic, pihă la 10 octombrie vom realiza în întregime obiectivele și sarcinile la toți indicatorii pentru anul 1989.Permiteți-ne, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, să ne exprimăm adeziunea noastră deplină la Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român ca, la Congresul al XlV-lea, dumneavoastră să fiți reales în funcția supremă de secretar general al partidului, garanție sigură, chezășie de aur a înfloririi multilaterale a patriei, a înaintării noastre pe drumul luminos al socialismului și comunismului.
• Oamenii muncii din agricultură raportează 

încheierea recoltării unor culturi și obți
nerea de producții mari Ia hectar

• Noi colective muncitorești din economie 
raportează obținerea unor importante re
zultate în îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de plan pe acest an și din actualul 
cincinal
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ADUNĂRI ȘI CONFERINȚE DE DĂRI DE SEAMĂ ȘI ALEGERI

mawa spibitiiuii ■« bm contmua

In cadrul dezbaterilor larg democratice care vor avea loc în perioada pînă la Congresul al XIV-lea și, în general, în întreaga 
activitate politico - educativă este necesar să fie subliniată cu toată forța necesitatea întăririi și dezvoltării continue a pro
prietății socialiste, a apărării acesteia ca una din cerințele vitale pentru dezvoltarea viitoare a patriei noastre, care va asigura 
progresul continuu al forțelor de producție, al științei, culturii, al nivelului de trai, material și spiritual al poporului, pentru 
ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație, de întărire a independenței și suveranității României.

Din Tezele pentru Congresul a! XIV-lea al Partidului Comunist Român

Concret și convingător 
despre calitatea de 

proprietar și producătorCreație a ultimelor două decenii și jumătate, bazinul minier al Gorjului reprezintă o vie ilustrare a politicii realiste, profund științifice, promovate consecvent de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de valorificare superioară a resurselor de materii prime și dezvoltare armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării. De la o producție de 1,5 milioane tone lignit in anul 1965, Gorjul și-a creat un potențial capabil să asigure în prezent o producție de peste 35 de ori mai mare. Prin materializarea unui imens volum de investiții s-au deschis aici cele mai puternice cariere de extracție a lignitului, s-au conturat noi mine subterane dotate cu utilaje și instalații de mare productivitate, prin care Gorjul minier, altădată lipsit de orice perspectivă industrială, a fost racordat definitiv la magistrala progresului economico-social. Nu este lipsit de semnificație faptul că, la ora actuală, în proprietatea fiecărui 
miner intră fonduri fixe în 
valoare de aproape 1 milion lei.Cum este gospodărită această avuție 7 Care este atitudinea comuniștilor față de cerința de a valorifica superior zestrea tehnică din dotare 7— Cu toții știm, sublinia !n cuvintul său minerul excavato- rist Iiie Tatomir, în adunarea generală a organizației de bază din schimbul A de la cariera Tismana II, ce a însemnat și ce Înseamnă cărbunele din Gorj pentru devenirea acestui colț de țară. Cei mal în vîrstă dintre noi nu întrezăream cu ani in urmă vreo altă ocupație decît meșteșugul ogorului. De altfel, primii pași în minerit, aici la Rovinari, i-am făcut tot cu sapa, tirnăcopul și lopata. După 1965 s-au introdus primele excavatoare cu rotor. Am fost dornici să cunoaștem aceste utilaje moderne, să învățăm să le minuim. Si am învățat laolaltă cu cei tineri. Pe temelia cărbunelui s-au schimbat nu numai viața ți munca oamenilor, ci întreaga fizionomie a județului. S-au edificat aici, în anii ce au urmat Congresului al IX-lea al partidului, cele mal mari termocentrale din țară, s-au înființat intreprinderi constructoare de utilaj minier și benzi transportoare, antrepriză de construcții și montaje miniere, s-au înălțat noi orașe și centre urbane la Motru. Rovinari. Mă- tăsari si Turceni. Toate prin munca întregului popor. Cind vezi ce au putut să facă oamenii muncii cu propria lor minte. cu propriile lor brațe, nu poți să nu te întrebi : Ce-i în capul acelora care, ne unele meridiane ale lumii, vorbesc de renunțarea la proprietatea socialistă. de necesitatea unei asa- zise ..reprivatizări“ a proprietății 7Știm bine că datorăm marile împliniri cu care azi ne min- drim politicii profund științifice a partidului și statului nostru, griîii deosebite a secretarului nostru general, care cu prilejul fiecărei vizite de lucru a dat indicații clare privind dezvoltarea si modernizarea extracției de lignit. Am făcut un salt uriaș in această direcție, dar nu putem fi pe denlin mulțumiți atit timp cit mai sînt destule neajunsuri. Avem misiunea de a asigura mal bine de două treimi din cărbunele energetic necesar economiei naționale. A- ceastă sarcină majoră impune să manifestăm cea mai mare grijă față de utilaje, să întărim ordinea și disciplina, să ne si

tuăm permanent la Înălțime» răspunderii de comunist.Iar comuniștii de la Tismana II au dovedit că înțeleg bine aceăt comandament, nu numai prin modul responsabil in care au decurs dezbaterile, ci șt prin felul in care acționează zi de zi in vederea folosirii cu randament superior a complexelor mecanizate de excavare și transport, a extragerii și livrării către termocentrale a unor cantități mereu sporite de cărbune. Este elocvent faptul că două utilaje, cele conduse de brigadierii Constantin Căldărușe și Alexandru Miroiu, realizează indici de folosire extensivă mal mari cu 15—20 la sută decît nivelul planificat. Faptele, măsurile și inițiativele muncitorești pe frontul bătăliei pentru cit mai mult cărbune constituie temeiul dezbaterilor In multe alto organizații de partid din vetrele de cărbune de la Rovinari, Motru și Jilț. Comuniștii de la Pinoasa și Lupoaia, de pildă, raportînd că prevederile de plan ia zi sint depășite cu însemnate cantități de cărbune, au insistat asupra măsurilor și acțiunilor concrete ce trebuie Întreprinse, astfel încit pînă la marele forum comunist din noiembrie sarcinile de plan să fie integral Îndeplinite. „Așa cum se subliniază In proiectul Progra- mului-Directivă, arăta brigadierul excavatorist Gheorghe Vă- căroiu, de la cariera Lupoaia, in actuala etapă este imperios necesar ca dezvoltarea economică să aibă la bază utilizarea judicioasă a resurselor materiale și energetice, a capacităților de producție și forței de muncă în condițiile eliminării hotărite a risipei de orice-fel. Aceasta presupune că nici producția de cărbune nu trebuie să crească oricum, ci prin valorificarea superioară a resurselor, prin drămuirea mijloacelor materiale și u- tilizarea cu eficiență sporită a mijloacelor din dotare. Această cerință ne-a îndemnat să ne organizăm mai bine munca In formație, să modernizăm circuitul tehnologic, să manifestăm mai multă grijă pentru calitatea cărbunelui livrat. Ca urmare, la nivelul utilajului nostru ne înscriem cu rezultate bune — inregistrînd un volum total de masă minieră excavată de peste 3 milioane mc — dar sîn- tem hotărîți să îmbunătățim indicii de folosire intensivă și extensivă a excavatorului, astfel încit să Încheiem anul cu o producție record".In același soirit de exigență și răspundere, de angajare muncitorească pentru depășirea sarcinilor de plan, și-au rostit cuvintul in adunările generale de partid Ghcorg..e Robei, de la cariera Tismana I, Ion Cucu și Gheorghe Lăcătușu de la Ro- vinari-Est, Vasile Vlădoianu de la cariera Gîrla, Nicolae Ciortan de la mina Horăști, alți mineri destoinici, care, valorificînd cu pricepere capacitatea de muncă a formațiilor ce le conduc, înregistrează rezultate de prestigiu in marea întrecere minerească ce se desfășoară in toate minele și carierele de lignit sub genericul „Echipajul înaltei productivități".în mod deschis. In spirit partinic, în cadrul adunărilor generale sînt analizate temeinic și neajunsurile existente in activitatea minieră.— Este de la sine înțeles, spunea în cuvintul său maistrul 
Grigore Uiaru, secretarul organizației de partid de la brigada 1 de la întreprinderea Minieră Roșia, că neîmplinirile noastre sint și un rezultat al neimpli- 

cării hotărite a comuniștilor, a muncii politico-organizatorice în problemele de bază ale producției. Trebuie să înțelegem clar acest luoru și să adoptăm măsurile de rigoare. Mai multe brigăzi s-au angajat în acest cadru să realizeze volume de excavați! record — de peste 3,5 milioane mc anual — la nivelul formațiilor fruntașe din bazin.

• în cel de-al 9-lea cincinal vor fi
1 alocate pentru dezvoltare circa 1600- 

1700 MILIOANE LEI FONDURI DE 
j INVESTIȚII - calea esențială de 
i dezvoltare a proprietății socialiste - 
J depășindu-se cu 20-29 la sută inves- 
j tițiile din actualul cincinal

j • Tn anul 1995, produsul social va 
f depăși nivelul anului 1990 cu 25-30 
j la sută, iar venitul național - cu 
' 35-40 la sută, producția industrială 

marfă - cu 25-30 la sută, Iar cea 
ț netă - cu 30-35 la sută, evoluții ce 
j pun în evidență orientarea economiei 
j spre dezvoltarea intensivă

• Repartizarea rațională a forțelor 
de producție pe întreg cuprinsul 
țării va asigura, în 1995, realizarea 
în fiecare județ a unui volum de 
activitate economică pe locuitor de 
cel puțin 100000 lei

• Patrimoniul locativ național se 
va întregi cu 700000 DE APARTA
MENTE construite din fondurile sta
tului, la care se mai adaugă un 
număr important de case noi ce 
vor fi realizate de către locuitorii 
satelor

Contribuția fiecăruia 
la obținerea de 

rezultate tot mai buneDezbaterile din adunarea de 
dare de seamă și alegeri a or
ganizației de partid de la ate
lierul nr. 1 din secția sculărie 
a întreprinderii de Rulmenți 
Alexandria s-au remarcat prin spiritul combativ, critic și autocritic. Intre problemele care s-au aflat în atenția comuniștilor de aici, un loc central l-a ocupat evidențierea modului în care sînt gospodărite si utilizate resursele materiale. Relevante în acest sens sint cuvintele comun'stului Vasile 
Zgubea, care sublinia : „Nouă ne revin sarcini deosebite în asigurarea secțiilor de nroducție cu scule și dispozitive de al căror parametri tehnico-func- ționali depind în mod hotăritor realizarea, la cotele prevăzute in tehnologii, a elementelor d? rulmenți. Consumăm importante cantități de oțeluri înalt aliate și metale neferoase deficitare : cupru, bronz, alamă etc. Calitatea de proprietari, producători și beneficiari ne obligă să manifestăm în Dermanen'ă inițiativă și răspundere la fiecare loc de muncă, să ne angajăm activ, de ia muncitori pînă la conducătorii locurilor de muncă șl ai întreprinderii. în efortul de dezvoltare continuă a patrimoniului încredințat spre administrare. Nu trebuie să ne fie indiferentă risipa în n'ci o ipostază a sa, indiferent cit de neînsemnată ar părea ea la prima vedere. Să folo im cu chibzuință tot ce avem la dispoziție ! Țin să reamintesc că prețul unui singur kilogram de metal de pildă, ajunge, la unele sortimente de oțeluri înalt aliate, pînă la 270 lei. Trebuie să pre

Aflate tn plină desfășurare, adunările generale șl conferințele pentru dări de seamă și alegeri din bazinul minier al Gorjului, relevînd marile împliniri, dar și stările negative, pro- movind atitudinea fermă, combativă față de neajunsuri, stabilind noi căi și direcții de acțiune, se constituie într-o înaltă școală a democrației muncito- rești-revoluționare.
PROIECTUL PROGRAMULUI DIRECTIVĂ PREVEDE:

țuim așa cum se cuvine eforturile pe care le face țara pentru asigurarea resurselor materiale necesare producției, prin respectarea strictă a tehnologiilor, întreținerea și exploatarea corectă a utilajelor, încadrarea riguroasă în normele de consum. De aceea, trebuie să îndrăznim mai mult, să căutăm soluții valoroase pentru a gospodări rațional resurselo materiale . și energetice. Maistrul Constantin Mihai a avut ideea să realizăm, din aceeași cantitate de oțel, trei scule de același tip, in loc de una. Și tot el a propus să executăm matrițe avind suportul din oțel obișnuit și numai partea activă din oțel aliat. Sint idei aparont simple, dar care și-au dovedit eficienta. Va trebui ca in viitor organizația de partid să-și aducă o contribuție mai mare la stimularea creativității, a competiției pentru soluții valoroase, creșterea calității sculelor confecționate de noi fiind, de asemenea, o cerință majoră de care depinde fiabilitatea în exploatare".Alți vorbitori — Ionel Burcea, rectificator, Maria Marinescu, tehnician, Nicolae Agiu, frezor. Nicolae Neag. maistru — au pus accentul In dezbateri pe necesitatea stimulării atitudinii combative a comuniștilor față de orice manifestări de risipă care afectează rezultatele muncii întregului colectiv. „E adevărat — preciza subinginerul Laurențiu Lungu — că am economisit în perioada ce a trecut din acest an peste 6 tone de o‘,el aliat, că am recuperat toate căderile tehnologice (șpan 

etc.) de metale neferoase, sor- tîndu-le conform normelor legale. După cum atelierul nostru s-a situat de la început în fruntea acțiunii de reintroducere a sculelor uzate în circuitul productiv prin reciclarea lor. Să recunoaștem insă că rezervele în acest domeniu sînt mult mal mari, că nu am făcut totul spre a extinde, cu forțe proprii, dar și printr-o colabora

re strînsă cu atelierele de proiectare, activitatea de recondi- ționare și la alte asemenea repere. Nu trebuie făcut un efort prea mare de gîndire pentru a Înțelege că orice act de risipă constituie un atentat la proprietatea socialistă, la propria noastră muncă, după cum utilizarea superioară a acestora înseamnă dezvoltarea proprietății socialiste, a avuției întregului popor. Eu cred că fiecare dintre cei prezenți aici poate avea o contribuție sporită în folosirea mai eficientă a materiilor prime.S-au conturat astfel, din dezbateri, propuneri pentru a căror materializare s-a cerut biroului organizației de bază de
A

înalta conștiință 
revoluționară — expresie 
a lucrului de calitateDarea de seamă prezentată în 

cadrul organizației de partid 
„Sudură B“ de la întreprinde
rea de Vagoane Arad s-a impus atenției comuniștilor orintr-un remarcabil spirit analitic, ceea ce a însemnat examinarea critică și autocritică a stărilor de lucru din acest sector important. Au fost puse în lumină, fără menajamente, acele stări de lucruri ce au impietat, in unele perioade, realizarea sarcinilor de plan, manifestările de neglijen ă ale unor membri ai colectivului, cauzele care fac să nu fie puse întotdeauna in valoare resursele care mai există atit în ce privește buna întreiinere și utilizarea la înal'i parametri a capacităților de producție, cit șl a materialelor. Tocmai din această perspectivă, darea de seamă conchidea : „Rezultatele pe primele opt luni nu satisfac cerințele etapei actuale".Intervențiile la discuție, sti

aicî să acționeze eu mal multă fermitate în direcția mobilizării eforturilor, a resurselor creatoare ale colectivului atelierului. în acest sens au fost stabilite măsuri concrete, cu responsabilități precise pe fiecare comunist, măsuri din ansamblul cărora am reținut:
• trecerea la execuția matri

țelor pentru presat bile din cu- 

ți te profilate din oțel rapid 
scoase din uz ;

• recuperarea uleiului uzat 
folosit in procesul de confec
ționare a S.D.V.-urilor, în vede
rea reutilizării lui pentru func
ționarea cuptorului de forjă 
care asigură aproape 80 la sută 
din semifabricatele necesare 
secției sculărie ;

• confecționarea unor tipuri 
de liniare superioare de la ma
șinile de rectificat.

• activizarea mai puternică 
a tuturor formelor muncii poli
tico-educative în vederea com
baterii oricărei forme de risipă 
a metalului, energiei electrice 
și combustibilului.

mulate de tonul combativ al dării de seamă, au evidențiat edificator forța activă a spiritului revoluționar ce se manifestă cu putere în viața acestei organizații. A cerut cuvintul sudorul Gavrilă Tuțuianu, care a spus : „Secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, prin prodigioasa sa gîndire cutezătoare a deschis in fața națiunii un nou orizont al devenirii sale ce se întinde departe în timp, pînă dincolo de sfirșitul acestui mileniu. Documentele programatice pentru Congresul al XIV-lea ne oferă nouă, tuturor, direcțiile și modalitățile concrete de acțiune. Iată de ce eu și tovarășii mei de muncă susținem, din adîncul inimii, propunerea de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general ai partidului. în acest act de înaltă răspunderț politică vedem garanția continuității progresului multilateral al țării. 

dezvoltarea pe mai departe a proprietății socialiste — temelia trainică pe care s-a întemeiat tot ceea ce azi dă strălucire și glorie României. Acest „Da !“ pa care îl rostim, așa cum am spus, din adîncul Inimii, se cere susținut de faptele noastre, de munca noastră. Aceste fapte au fost rodnice pînă acum și vor trebui să fie și mai elocvente în viitor, pentru că și exigențele acelui timp sint altele. Datoria noastră, a comuniștilor, este să fim mereu In pas cu timpul".A vorbjt apoi Gheorghe Chl- riiă. Cuvintul său s-a remarcat prin atitudinea critică față de munca utnra dintre tovarășii săi. „Nu o dată — spunea el — la vagoanele pentru transportat ciment s-au găsit cordoane de sudură executate necorespunzător sau unele mici repere nemontate pe vagon. Desigur, aceste „omisiuni" au fost rezolvate In final, dar cu manoperă suplimentară și timp irosit Iată de ce cred că este absolut necesar ca viitorul birou să consacre o maximă atenție desfășurării unei susținute munci politico-educative pentru formarea conștiinței muncitorești-revoluțtonare de proprietar a fiecărui membru al secției, cu deosebire în rîn- dul tinerilor muncitori. Pentru creșterea nivelului calitativ al tuturor lucrărilor efectuate in secția noastră propun, de asemenea, ca testarea sudorilor, operație care în prezent se efectuează Ia laboratorul de sudură, să se desfășoare In cadrul secției, la locul de muncă respectiv. De ce 7 Pentru că în laborator condițiile și specificul
Mai mult, 
pe planul 

în adunarea de dare de sea
mă și alegeri a organizației de 
partid din sectorul fabricare 
clincher de la Combinatul de 
Lianți și Azbociment Bicaz, de o atenție deosebită s-a bucurat problema folosirii cu indici superiori a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, chiar si numai din simplul considerent, cum se sublinia în darea de seamă, că „azi mai bine de 65 la sută din avuția națională o reprezintă fondurile fixe." Deci, orice discuție în legătură cu modul în care este gospodărită de colectivele de oameni ai muncii proprietatea socialistă nu poate porni decit de la acest aspect fundamental al existenței sale.„Problema prioritară pe care o avem permanent în atenție — spunea în cuvintul său subfngi- nerul Dumitru Apetrei — o reprezintă, în condițiile noastre, ale unei unități care deține un volum considerabil de fonduri fixe materializate in utilaje și instalații de mare capacitate, în care s-au investit sume considerabile, folosirea cu randamente înalte a acestora, modernizarea lor continuă, pentru obținerea unor produse de înaltă calitate cu consumuri materiale și energetice cit mai mici, la nivelul celor mai bune realizări mondiale".De altfel, așa cum s-a desprins din darea de seamă, din intervențiile altor participant! la dezbateri, dintre care cocăto- rii Mihai Chirițescu, Petrică 
Burdea, lăcătușul Ion Nazaret, în perioada parcursă de la alegerile precedente, eforturile oamenilor de aici s-au concretizat In idei valoroase ce au prins contur îndeosebi pe platforma noii și modernei fabrici de ciment de la Tașca.Iată, redate succint, cîteva realizări ce s-au înmănuncheat intr-un fructuos raport muncitoresc, comunist al organizației de oartid de la secția fabricare clincher, prezentat adunării de dare de seamă și alegeri.

operațiilor nu coincid Întotdea
una cu cela de la locurile de muncă".în spiritul aceleiași Idei, de 
a se intensifica activitatea politică da formare a conștiinței socialiste, Vasile Borieș a adue critici vechiului birou și a cerut să se ia netntîrziat măsuri pentru folosirea completă, la capacitate a mașinilor ți utilajelor, pentru creșterea simțului de răspundere față de modul In care sint utilizate aparatele de sudură.„Temperatura*  ' dezbaterilor e-a menținut ridicată pină la ultimul vorbitor. Comuniștii 
Horea Ceaușu ți Sabin Străin au pus in discuție probleme concrete, tehnice ți organizatorice, care trebuie să stea în atenția viitorului birou pentru a fi neîntirziat soluționate. în acest context au fost criticați unii tehnologi de la pregătirea fabricației care nu se deplasează operativ tn secție cind se introduc vagoane noi pe fluxul de fabricație. De asemenea, a fost criticat faptul că S.D.V.- urile folosite la vagoanele noi nu sînt întotdeauna de calltat» corespunzătoare.Vorbitorii au cerut ca noul birou ce va fi ales să desfășoare o activitate educativă mai susținută, folosind toate formele muncii de partid, începînd cu buna desfășurare a învăță- mîntului politico-ideologic, cu celelalte forme ale muncii de propagandă, gazetele de perete din secție etc., să se acționeze tn așa fel Incit disciplina să fie întronată In întreaga activitate, să se manifeste in munca de zi cu zi.
îndeosebi 
eficienței

O Utilizarea aerului in exces de la răcitorul grătar pentru uscarea zgurii folosite ca adao» la măcinarea cimentului, elimi- nind in totalitate consumul d» gaz metan destinat acestui scop.
O Preîncălzirea apei menajere prin reluarea căldurii de la tola cuptorului ;
O înlocuirea lanțurilor cu zale de la răcitoarele grătar cu transportoare cu cupe pe covor de cauciuc care a realizat trecerea de la motoare cu o putere de 75 kW la altele da 22 kW.
e îmbunătățirea sistemului de etanșare între camerele de ardere de la răcitorul grătar in vederea creșterii temperaturii aerului secundrr folosit la arderea clincherului.Aceste măsuri, cit șl altele au făcut ca economiile înregistrate în această secție, în primele nouă luni din acest an, să se ridice la 2 000 tone combustibil convențional și 500 MWh De asemenea, pe baza îmbunătățirilor aduse instalațiilor a crescut indicele de utilizare intensivă a fiecărui cuptor de Ia 125 tone clincher pe oră, cit era prevăzut în proiect, la 132 tone pe oră.Deci 7 tone în plus în fiecare oră de funcționare a cuptorului. La nivelul unui an — mii și mii de tone producție în plus, obținută pe aceleași capacități de producție fără a se fi cheltuit nici un leu in plus pentru investiții în noi mașini și utilaje. Printr-un efort de creativitate a colectivului a fost pus în valoare mal bine efortul de investiție al țării, de pe urma căruia a cîști- gat și societatea, și colectivul Combinatului de Lianți și Azbociment Bicaz. Este aceasta dovada exprimării fnaltel conștiințe de proprietari, producători si beneficiari a unui prestigios colectiv muncitoresc.
Reporterii și corespondenții
„Scînteii"
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CUViNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

LA CONSFĂTUIREA DE LUCRU PE PROBLEME ECONOMICE DE LA C C. AL P.C.R.1
(Urmare din pag. I) stabilit — să asigurăm nu numai realizarea unor produse la nivelul celor mai bune pe plan mondial, dar să ne propunem — și trebuie — să acționăm că, în unele domenii, să fim in primele rînduri și chiar pe primul loc în lume. Avem și acum cîteva lucruri bune, dar puține fată de capacitatea tehnică și științifică pe care o avem.Am vizitat multe întreprinderi în ultimul timp, din diferite domenii, și am constatat atît lucruri bune, dar și multe lucruri negative.Așa cum am spus, avem multe realizări, dar și numeroase stări de lucruri inadmisibil de proaste, iar cadrele de conducere, tehnice nu manifestă preocuparea necesară pentru solutionarea lor în- tr-un timp foarte scurt.Nu se poate merge mai departe în felul acesta ! Vorbim de modernizare, vorbim de ridicarea nivelului calitativ și tehnic al produselor, dar trebuie să aplicăm cu hotă- rîre cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii în toate domeniile de activitate.Am stabilit programe speciale și măsuri de reducere a consumurilor materiale, a cheltuielilor, de rentabilizare, de creștere a eficienței economice. Am ajuns, e adevărat, să lichidăm aproape în totalitate produsele nerentabile. Au mai rămas cîteva și trebuie obligatoriu să le lichidăm. Dar avem încă un număr mare de întreprinderi care înregistrează pierderi datorită neapli- cării tehnologiilor și măsurilor de bună Organizare a producției, de creștere a productivității muncii, a eficientei întregii activități economice.Cunoașteți programul stabilit pentru a lichida în acest an în totalitate întreprinderile nerentabile, in sensul rentabilizării lor. Nu se pune în nici un fel problema să închidem vreo întreprindere î In cel mal rău caz se pune problema de a alege in conducerea unităților cadre care să știe să conducă cu răspundere aceste întreprinderi — și trebuie să facem acest lucru ! Nu se poate admite să menținem in conducerea întreprinderilor oameni care lucrează fără răspundere, care duc la proasta gospodărire, la risipirea avuției naționale !Am mai atras atenția, nu o dată, și doresc din nou să subliniez că organele noastre financiar-bancare nu își îndeplinesc în mod corespunzător rolul foarte important pe care îl au în activitatea econo- mico-socială, nu exercită controlul asupra cheltuielilor. Dimpotrivă, unii din cei care lucrează în sectorul bancar-financiar stimulează risipa și încurajează aceasta. Or, nu este posibil să se mai continue această situație inadmisibilă ! Organele financiare și bancare trebuie să aplice ferm legile țării, care prevăd că fiecare leu trebuie să fie cheltuit cu eficiență maximă și nimeni să nu mai facă cheltuieli fără a justifica mai înainte ce eficiență va obține ! Cu atît mai mult, să nu se facă lucrări, să nu se facă cheltuieli pentru domenii care nu au nimic cu activitatea de producție din sectorul sau din întreprinderea respectivă ! Și avem multe asemenea cazuri. Organele financiare au semnat șl au aprobat aceste cheltuieli. Or, legile sînt clare, banca nu putea, iar contabilul întreprinderii nu are voie să-și pună semnătura dacă cheltuielile pentru care se cer banii nu sint cuprinse în planul de dezvoltare economică al întreprinderii sau de finanțare a activității economice. Nimeni nu poate spune că legea îi dă dreptul să facă acest lucru. Dimpotrivă, am mers pînă la amănunt, s-a prevăzut că dacă contabilul spune că nu este apt, nu aprobă. Dacă directorul îi dă ordin, el este obligat imediat să raporteze organului superior; așa scrie în lege. Dar banca nu-i subordonată întreprinderii, Băncii nu-i poate da ordin nici o întreprindere — nici directorul, nici consiliul de conducere — să dea banii. Cum este posibil ca băncile, organele financiare să nesocotească și să încalce legile ? ! Nu se poate spune că legile nu sînt cunoscute. Noi avem de mult aceste legi : auto- conducerea, autogestiunea funcționează de aproape 20 de ani. De ce trebuie să admitem această risipă și nepăsare față de bunul general al poporului, care dăunează dezvoltării economice-sociale și ridicării nivelului general de viață al poporului ? !Sînt multe de spus în ce privește modul cum sînt gospodărite și conduse diferite sectoare de activitate. S-a discutat mult în aceste zile, s-au discutat de multe ori despre ele în acest an ! Nu doresc, acum, să mă mai refer la diferite alte stări de lucruri negative. Consider însă că este timpul să se înțeleagă bine — de către toate cadrele noastre de conducere, de întregul activ de partid și de stat, de toți comuniștii și de toți oamenii muncii — că trebuie să punem cu desăvîrșire capăt stărilor negative din toate domeniile ! Aceasta presupune să 
se acționeze de către fiecare, în 

domeniul său de activitate, cu întreaga răspundere, în spirit revoluționar, pentru aplicarea fermă a legilor țării, pentru realizarea în cele mai bune condiții a programelor de dezvoltare economico- socială, a programelor de modernizare și organizare, a programelor privind încadrarea în cheltuielile economico-financiare, de realizare a autoconducerii și au- togestiunii !Trebuie să se înțeleagă bine că nu putem și nu trebuie să continuăm actualele stări de lucruri 1
Stimați tovarăși,Ne pregătim pentru Congresul al XIV-lea al partidului, dezbatem programele de dezvoltare economi- co-socială, Tezele, discutăm mult despre ele, se iau multe angajamente, dar este timpul să realizăm în viață ceea ce este stabilit în programele de dezvoltare pe acest an, pe întregul cincinal, să pregătim temeinic înfăptuirea programelor pentru cincinalul viitor.Faptul că am obținut realizări remarcabile nu trebuie să ne determine să privim lucrurile cu automulțumire, să ne referim doar la faptul că am realizat multe, că am crescut producția industrială de 135 de ori etc. Desigur, trebuie să privim cu mîndrie ceea ce am realizat, dar aceasta nu înseamnă să ajungem la o atitudine de automulțumire, la concluzia că acum putem să lucrăm cu mai puține eforturi și fără răspundere. Aceasta nu este o atitudine revoluționară, nu este atitudinea adevăraților proprietari și producători, a clasei muncitoare, a poporului ! Dimpotrivă, tocmai bazat pe ceea ce am realizat în toate domeniile trebuie să ne propunem să lucrăm mai bine, cu un spirit de răspundere mai mare, pentru a asigura dezvoltarea mai puternică a țării noastre, în toate sectoarele de activitate.Ne aflăm într-un stadiu de construcție socialistă dezvoltată. Vom trece la un nou stadiu general de dezvoltare economico-socială. Avem un nivel, general, ridicat de învă- țămînt, de știință, de cultură. Dar toate acestea nu trebuie să diminueze în nici un fel spiritul de răspundere ! Dimpotrivă, trebuie să ducă la creșterea răspunderii în toate domeniile de activitate ! Numai așa vom acționa ca adevărați revoluționari, ca adevărați oameni de răspundere, vom asigura ca poporul nostru să înfăptuiască neabătut obiectivele Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a țării noastre spre visul de aur, spre comunism ! (Aplauze puternice, prelungite).Ce se impune în momentul de față, tovarăși ?Mai avem 3 luni din acest an. Toți cunoașteți prevederile planului pentru această perioadă. Trebuie să considerăm aceste prevederi ca minime, în toate sectoarele. Este necesar să acționăm în așa fel încît nu numai să înfăptuim planul, dar chiar să realizăm o producție suplimentară — nu însă o producție de orice fel, de dragul producției, ci producția necesară economiei noastre naționale, dezvoltării generale a țării.în ziua de 4 octombrie, municipiul București a trimis’ o telegramă în care raportează că a terminat planul pe trei ani și zece luni, ceea ce înseamnă că, începînd de astăzi, lucrează în contul lunii noiembrie, dacă am înțeles bine.’ Așa cel puțin se arată în telegramă. Multe județe și-au luat acest angajament, la fel multe centrale și întreprinderi. Acum zece zile, un alt județ — județul Buzău — a trimis și el telegrama, deci înaintea municipiului București, că a terminat planul pe trei ani și zece luni.De altfel, un mare număr de întreprinderi au trimis telegrame prin care raportează că au terminat planul pe trei ani și zece luni și lucrează în avans. Aceasta înseamnă că toate unitățile și sectoarele de activitate trebuie să-și propună, repet, nu numai să realizeze planul, ci să obțină și o producție suplimentară.De neînțeles pentru municipiul București este însă faptul că, deși lucrează pentru luna noiembrie, n-a realizat întreaga producție de export pe luna septembrie. Am fost informat că în discuțiile din consiliile de conducere ale ministerelor mulți au recunoscut că neglijează și nu se ocupă de export. Or, am spus — și doresc să repet — problema exportului constituie și trebuie să fie pentru noi preocuparea centrală. Dacă nu realizăm exportul nu asigurăm mijloacele necesare pentru dezvoltarea țării. De fapt, aceasta înseamnă a ridica greutăți în dezvoltarea generală a patriei noastre ! Trebuie să înțelegem bine : avem capacități să realizăm producția planificată! Nu poate nimeni să spună că n-are capacitatea de producție necesară, că n-are materie primă sau materiale ! Or, ce se poate spune despre aceia care declară că lucrează cu o lună înainte, în schimb exportul lor se găsește cu o lună în urmă ? Aceasta înseamnă că nu se produce ceea ce este necesar și ceea ce este prevăzut în plan !

Legile noastre sînt foarte clare : nimeni nu poate produce decît ceea 
ce este prevăzut în plan ; nu se pot folosi materiile prime decît pentru ceea ce este prevăzut în plan ! Exportul trebuie realizat cu prioritate, fiind o necesitate pentru buna desfășurare a activității economico-sociale, pentru construcția socialismului. Trebuie să fie bine înțeles acest lucru ! Deci — vorbind despre planul pe aceste ultime trei luni —, punînd problema producției, în general, trebuie să situăm pe prim-plan realizarea în întregime a exportului !Toți cunoașteți prevederile planului — pe fiecare centrală, pe fiecare întreprindere; ele s-au transmis județelor și, în mod corespunzător, trebuie să se asigure toate măsurile necesare realizării exportului — așa cum am spus de multe ori — cu cel puțin 10 zile înainte, în fiecare lună. La 20 ale fiecărei luni, noi trebuie să fim cu planul de export realizat în întregime, la calitatea corespunzătoare și cu respectarea tuturor celorlalte prevederi înscrise în contract.Mă adresez tuturor cadrelor, ministerelor, cadrelor de conducere, tuturor consiliilor de conducere din toate unitățile, organizațiilor de partid, tuturor oamenilor muncii să-și concentreze atenția și să asigure cu prioritate realizarea în bune condiții a exportului, de bună calitate, conform contractelor, să asigure expedierea și vămuirea In întregime a acestor produse ! Aceasta este și sarcina organelor de comerț exterior, a organelor financiare. Practic, toți, într-o deplină unitate, trebuie să lucrăm în această direcție 1în același timp, realizînd producția (prevăzută în plan asigurăm și realizarea în bune condiții a produselor necesare pentru activitatea economică generală și aprovizionarea populației.Programele noastre de euto- aprovlzionare, pe întregul an și pe trimestrul IV, prevăd asigurarea produselor — în cantitățile necesare, de calitate șl cît mal bine prezentate — pentru o bună aprovizionare a populației, la toate bunurile Industriale. Prevederile cuprinse In program asigură o bună, chiar foarte bună aprovizionare în toate sectoarele. Trebuie insă să le realizăm la timp și de bună calitate IM-am referit la activitatea Industrială. N-am spus pînă acum nimic de agricultură. înainte de a trage une.le concluzii mai generale, doresc foarte pe scurt să menționez că anul acesta avem, în general, o recoltă agricolă bună, aș putea să o caracterizez chiar ca foarte bună. Practic, la toate culturile avem o producție mai mult decît dublă față de acum un an. Aoeasta înseamnă că măsurile luate de partid, de statul nostru, de sprijinire a acestei ramuri, organizarea socialistă a agriculturii, cheltuielile uriașe făcute pentru irigații, pentru mecanizarea lucrărilor și chimizarea producției, realizările obținute în producerea de semințe de mare randament și productivitate, în aplicarea de tehnologii corespunzătoare — toate acestea au asigurat și asigură realizarea obiectivelor noii revoluții agrare, ceea ce demonstrează cu putere, justețea liniei generale a partidului în domeniul agriculturii și superioritatea incontestabilă a agriculturii socialiste asupra formelor vechi de agricultură, a agriculturii din sistemul bur- ghezo-moșieresc sau din sistemul capitalist.Este necesar însă să considerăm ceea ce am realizat nu ca nivelul maxim, ci ca o bază de a merge mai departe. Probabil, ați reținut ceea ce am constatat duminică, în cooperativa „Gheorghe Doja“, în județul Ialomița, unde s-au aplicat o serie de tehnologii noi și care, anul acesta, realizează o producție de porumb știuleți de peste 40 de tone la hectar. Dar am spus, în general avem o recoltă bună. Desigur, avem încă multe de făcut — să strîngem la timp și să depozităm corespunzător această recoltă, să asigurăm realizarea însă- mînțărilor și tot ce este necesar pentru a pune baza unei recolte bune anul viitor.Pe această bază am și întocmit programul de autoaprovizionare pe trimestrul IV, care, la multe produse, asigură o dublare față de trimestrul IV al anului trecut. Este însă necesar să gospodărim bine aceste produse. Industria noastră alimentară și comerțul interior trebuie să se ocupe de a asigura buna aprovizionare și produse de bună calitate. Aceasta trebuie să fie preocuparea principală în acest sector de activitate ! Avem tot ce este necesar pentru o bună, foarte bună aprovizionare și în acest domeniu !De ce am subliniat aceasta ? Pentru că poate cineva să spună : da, așa de mult a vorbit președintele țării, secretarul general al partidului de export — și nu cumva să neglijeze problemele aprovizionării populației ? ! De aceea am dorit să subliniez că 

planul nostru prevede o bună aprovizionare și trebuie ca și producția pentru buna aprovizibnare a populației să fie de bună calitate — desigur, produsele alimentare să aibă gust bun, iar produsele industriei ușoare să corespundă și din punct de vedere al aspectului, ținînd însă seama da realități.Deci să asigurăm înfăptuirea programelor de producție realizînd cu prioritate exportul conform contractelor și, în același timp, să realizăm-în întregime, da bună calitate, programele pentru nevoile din țară.Avem tot ce ne trebuie pentru a realiza aceste prevederi și, în mod obligatoriu, în octombrie trebuie să ne propunem cu toții să obținem o depășire a planului la export și chiar a producției destinate consumului intern, să asigurăm o bună aprovizionare, conform prevederilor, din toate domeniile.în acest cadru, atrag încă o dată atenția minerilor, petroliștilor de a asigura realizarea în bune condiții a producției și a da cît mal mult peste plan — și petrol, și cărbune —, în primul rînd să realizeze planul de cărbune cocsifi- cabil și la minereuri. în aceste sectoare nu există nici o limită în depășirea planului ! Să luăm măsuri să realizăm în bune condiții planul energetic, și în primul rînd pe cărbune. Avem capacități să dublăm producția de energie pe cărbune, față de ceea ce realizăm acum. Lucrăm, de fapt, acum cu mai puțin de 50 la sută din puterea instalată pe cărbune șl trebuie urgent să realizăm cel puțin producția prevăzută în plan, deși avem posibilitatea șl trebuie să depunem tot efortul să producem energie pe cărbune pesta plan. în mod corespunzător, să asigurăm și energia pe hidrocarburi, însă, avînd în vedere că importăm petrolul, trebuie să facem maximum de economie. De aceea trebuie să folosim capacitățile pa care le avem la energia pe cărbune și să folosim rațional la maximum capacitatea la energia hidroelectrică. Să folosim energia neconvențională — micro- hidrocentralele, blogazul, celelalte pe care le avem —, să crească recuperarea energiei, și cuprind aici și energia termică. Avem rezerve foarte mari ca, printr-o bună gospodărire. — și trebuie să ne propunem să rezolvăm acest lucru în cîteva zile —, să dublăm energia termică din recuperare. încă se risipește foarte mult în toate sectoarele. De asemenea, este necesar ca metalurgia și chimia — chiar șl materialele de construcție, dar, subliniez, îndeosebi metalurgia și chimia, unde sînt mari rămîneri în urmă — să ia măsuri de a se lucra la întreaga capacitate, de a realiza și chiar să recupereze o parte din nereali- zările din septembrie, așa cum, de altfel, s-a și prevăzut în plan. Trebuie neapărat să se termine cu justificările ; în toate centralele și întreprinderile să se dezbată serios toate acestea și să luăm măsuri ferme pentru buna funcționare a instalațiilor, pentru întărirea ordinii și disciplinei, pentru a asigura realizarea produselor de bună calitate. Același lucru este valabil în construcțiile de mașini. Trebuie, realmente, ca sectorul construcțiilor de mașini nu numai să-șl realizeze planul, ci și să recupereze rămînerile în urmă, să asigure un nivel înalt calitativ și tehnic al produselor. Să se acționeze pentru aplicarea fermă a măsurilor stabilite privind perfecționarea și înnoirea producției, însă în condițiile reducerii consumurilor, și nu introducînd produse mai scumpe, cu consumuri mai mari de combustibil. Este, oare posibil ca în loc de o Dacie bună, care consuma 6 litri la 100 de kilometri, să se facă o Dacie mai proastă, cu 8,5 litri și să se prezinte ca ceva nou, ca o modernizare a producției ? Sau să se înlocuiască un tractor bun, apreciat în întreaga lume, cu un tractor prost, care nu funcționează și consumă cu 5 litri în plus — și să fie prezentat acum un an în expoziție ca un model' nou, pentru că are o cabină electronică ?! Este timpul să înțelegem că se/impune neapărat să luăm măsuri/să realizăm în bune condiții planurile și programele stabilite în domeniul construcțiilor de mașini. în industria ușoară se impun, de asemenea, măsuri ferme pentru realizarea în cele mai bune condiții a planului la toți indicatorii. Știu că s-au discutat problemele acestea, dar vreau să se înțeleagă că nu se poate merge mai departe ca pînă acum.Probleme de calitate și de bună organizare sînt și la Ministerul Materialelor de Construcții, dar vreau să declar aici că acesta este aproape singurul minister — în orice caz din cele pe care le-am menționat — care și-a făcut planul de producție și a realizat exportul în întregime.Desigur, mal sînt și la acest minister lucruri de îmbunătățit, de redus consumurile, de realizat o calitate mai bună, de a valorifica și să facem mobilă superioară. Dar 

asemenea probleme avem peste tot! Doresc deci, în acest cadru, să adresez felicitări oamenilor muncii și conducerii ministerului pentru felul cum au lucrat! Adresez, de asemenea, felicitări oamenilor muncii din toate sectoarele pentru realizările de pînă acum și urarea de a îndeplini în cele mai bune condiții prevederile planului. 
(Aplauze puternice, prelungite).Am vorbit de Industria alimentară — nu mai doresc să revin —, dar am discutat mult, am stabilit un program că trebuie, în luna aceasta, să punem ordine, disciplină, să realizăm, cu capacitățile pe care le avem, o producție de bună calitate. Aplicînd tehnologiile moderne, este posibil, cu ceea ce avem acum, să sporim producția și calitatea producției.Este necesar să acționăm pentru reducerea consumurilor materiale și energetice. Toți trebuie să se încadreze —• cel puțin ! — în normele de consum. Dar avem posibilitatea de reduceri mai mari !Să acționăm pentru recuperarea materialelor, a surselor de energie, pentru refolosirea lor. Acestea trebuie să devină o problemă a activității zilnice — și nu întîmplă- toare ! Procedînd astfel, vom avea tot ceea ce este necesar pentru desfășurarea în bune condiții a activității de producție și trebuie să acționăm cu toată hotărî- rea în această direcție !Să ridicăm nivelul tehnic |1 calitativ al produselor. Să nu mai iasă din fabrică produse care nu corespund nivelului tehnic și calitativ stabilit! Să se pună capăt acelor practici inadmisibile, de a face — cum se spune cîteodată — un serviciu cuiva primind un lucru mai prost, ceea ce înseamnă, de fapt, a face un deserviciu, înseamnă a dăuna țării, poporului. Iar aceasta trebuie să fie, mai presus de toate, în atenția fiecăruia ! Adevăratul prieten, spiritul de prietenie trebuie să însemne a fi exigent, a respinge ceea ce este prost, a-1 obliga pe producător să facă lucruri de bună și de foarte bună calitate. Aceasta înseamnă atitudine responsabilă, revoluționară, atitudine de adevărați proprietari și producători ! Și trebuie să lu
crăm în acest fel ! (Aplauze puter
nice, prelungite).Este necesar să acordăm mal multă atenție productivității muncii. De fapt, nerealizarea prevederilor de creștere a productivității este strîns legată de nerealizarea producției, pentru că menținerea aceluiași număr de personal, în condițiile neîndeplinirii planului de producție — este de înțeles pentru fiecare —, influențează direct acest indicator. Și aceasta în timp ce avem sectoare unde ducem lipsă de forță de muncă ! Trebuie să se înțeleagă că nimeni nu poate menține un personal peste ceea ce este necesar conform normelor tehnico- științifice. Fără îndoială, fiecare director, fiecare sector de activitate au răspunderea să asigure oamenilor de lucru, să asigure realizarea producției, dar nimeni nu poate fi plătit fără muncă ! Este obligația ministerelor, a centralelor și întreprinderilor, a consiliilor de conducere să ia toate măsurile pentru a asigura de lucru întregului personal, conform planurilor și normelor tehnico-științifice. Dar nimeni nu trebuie să țină în plus oameni de care nu este nevoie pentru desfășurarea normală a activității. Nimeni nu va rămîne fără muncă! Avem — repet — sectoare unde nu ne ajunge forța de muncă.Este necesar, deci, să luăm toate măsurile, să organizăm bine activitatea în întreprinderi, să asigurăm folosirea rațională a forței de muncă și să realizăm creșterea corespunzătoare a productivității și a rentabilității în toate domeniile.Am vorbit de probleme economico-financiare. Avem programe foarte multe. Avem prevederi, legi foarte bune. Trebuie însă să le aplicăm cu toată fermitatea, să asigurăm ca toate unitățile să lucreze pe principiile autoconducerii, autogestiunii. Să lichidăm în această lună nu numai cu produsele nerentabile, dar și cu întreprinderile cu pierderi și să acționăm ca, pînă la sfîrșitul anului, să realizăm prevederile de beneficii în toate unitățile. Nu este suficient să se lucreze fără pierderi. Trebuie să realizăm și rentabilitatea, beneficiile corespunzătoare, pentru că numai pe această bază vom asigura mijloacele necesare dezvoltării generale a țării și ridicării nivelului de trai, material și spiritual, al poporului.Iată cîteva probleme asupra cărora am vrut să atrag atenția în legătură cu realizarea planului pe această lună și pe trimestrul IV, pe întregul an. Trebuie să facem totul pentru ca toate unitățile, toate sectoarele să vină la Congresul al XIV-lea al partidului cu realizări cît mai bune, să putem pune o bază puternică realizării în bune condiții a întregului cincinal, deci și pentru anul viitor, precum și pentru realizarea Di- rectivelor-program de dezvoltare a 

țării în cincinalul al 9-lea șl pînă în anii 2000.Avem tot c« este necesar pentru aceasta, în toate sectoarele ! Trebuie să fim pe deplin conștient! că fiecare, în sectorul și domeniul în care-și desfășoară activitatea, poartă deplina răspundere — și față de partid, și în fața statului, în fața poporului, în ultimă instanță — de felul cum îșl desfășoară activitatea !Trebuie să înțelegem bine că este necesar să întărim ordinea, răspunderea, disciplina, spiritul revoluționar în toate domeniile de activitate. Să acționăm pentru întărirea și dezvoltarea proprietății socialiste în industrie, în toate sectoarele, pentru dezvoltarea proprietății de stat și cooperatiste în agricultură, știind că aceasta reprezintă singura cale pentru dezvoltarea generală a țării.
Rezultatele pe care le-am obținut în anii construcției socialiste, mai cu seamă după Congresul al IX-lea al partidului, demonstrează cu puterea faptelor de netăgăduit marea superioritate a socialismului, a faptului că numai și numai pe calea socialismului am asigurat dezvoltarea puternică a patriei noastre, că numai pe calea socialismului și comunismului vom asigura ridicarea continuă a României pe culmi tot mai înalte da progres și civilizație, ridicarea nivelului general de viață al poporului, vom asigura întărirea independenței șl suveranității țării. 

(Aplauze puternice, prelungite).

Stima(i tovarăși,Trebuie să aplicăm cu fermitate hotărîrile generale ale partidului și legile țării. Am creat un cadru bun, democratic, de conducere a tuturor sectoarelor de activitate. Vă reamintiți că, încă în 1982, la plenara pentru problemele ideologice și, după aceea, în toamnă, la Confgrința Națională am pus cu tărie problema că trebuie să considerăm greșită teza dictaturii proletariatului, că nu este vorba, în nici un fel, ca clasa muncitoare — devenind clasă conducătoare — să acționeze prin metode de dictat. Dimpotrivă, exprimînd puterea poporului — în alianță cu țăranii, cu intelectualii —, ea asigură cea mai .largă democrație. Deci însăși teza ca atare, a dictaturii proletariatului, era o teză greșită.Noi am realizat și realizăm cea mai largă democrație, îh care poporul însuși își asigură conducerea destinelor sale, așa cum do
rește ! (Aplauze puternice, prelun
gite). In conformitate cu aceasta, am dezvoltat — după Congresul al IX-lea — întregul sistem de democrație muncitorească-revoluționară, care este bine cunoscut. Desigur, trebuie să-l perfecționăm și să asigurăm funcționarea sa în bune condiții, în toate domeniile de activitate. Tot cu acel prilej am discutat despre rolul partidului și rolul statului în sistemul democrației muncitorești- revoluționare. De ce ridic acum această problemă ? Pentru că știți că au loc multe discuții privind raporturile dintre partid și stat, unii ajungînd să formuleze teze de neînțeles, cum este aceea de a caracteriza partidul ca „partid al statului". Partidul nostru nu a fost niciodată un partid al statului ! Partidul Comunist Român a apărut ca partid al clasei muncitoare și a rămas partid revoluționar al clasei muncitoare ! Considerăm că o asemenea teză este greșită și tinde să dezorienteze și să ascundă realitatea, să defăimeze, de fapt, partidele comuniste, al căror rol este de a organiza lupta pentru răsturnarea asupririi, de a asigura făurirea unei lumi fără capitaliști, fără asupritori ! (Aplauze puterni
ce, prelungite).Am spus, într-adevăr, că în România partidul nostru comunist îndeplinește rolul de forță politică conducătoare, dar am subliniat cu toată claritatea că el nu înlocuiește și nici nu-și propune să înlocuiască statul, organele de stat. Dimpotrivă, partidul nostru și-a propus și își propune să întărească rolul statului, rolul organelor de stat în dezvoltarea și conducerea activității economico-sociale, pentru că numai astfel își va îndeplini misiunea de forță politică conducătoare în societate IAcționînd în diferite sectoare de activitate, comuniștii trebuie să fie în primele rînduri, dar să asigure respectarea neabătută a legilor și buna funcționare a organelor de stat în care activează ! Nu poți fi un bun comunist dacă nu conduci bine întreprinderea, centrala, ministerul, institutul, guvernul ! A fi un bun comunist înseamnă să acționezi ca organele, unde ai fost trimis de partid să lucrezi, să funcționeze în cele mai bune condiții, ca legile statului să fie aplicate neabătut! Aceasta constituie o cerință fundamentală pentru comuniști, pentru rolul conducător al partidului în toate domeniile de activitate ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

De altfel, așa cum am spus șl în alte împrejurări, în orice stat, un partid care reușește să devină partid de guvernămînt acționează pentru a îndeplini programul pe baza căruia a obținut voturile sau a venit la putere.Este obligația partidului nostru să acționeze în așa fel încît să asigure ca programul Său de făurire a socialismului și comunismului, de ridicare a nivelului de trai al poporului —și material, și spiritual —, de întărire a independenței și suveranității țării să fie realizat în cele mai bune condiții ! Numai așa partidul merită numele de partid comunist, își îndeplinește misiunea istorică ! Și partidul nostru a acționat, acționează și va acționa întotdeauna în acest fel I 
(Aplauze puternice, prelungite).Este la modă să se vorbească de așa-zisa „economie de piață" și „piața liberă". Poate unii spun : cum o arăta aceasta ? Nu cumva este, într-adevăr, o problemă care ar trebui să fie altfel abordată ?!în primul rînd, am cunoscut și noi „economia de piață" și „liberă". Numai cei mai în vîrstă își mai amintesc ce a fost înainte de 23 August — și sînt puțini deja în sală —, știu ce reprezenta această „piață liberă" și „economie liberă". Dar și după 23 August, pînă cînd am trecut la construcția socialismului, pînă în ’48, este știut cum se dezvolta inflația la noi, cum erau dosite produsele și, de fapt, populația era ținută în sărăcie. Desigur, era rezultatul întregii politici burghezo-moșierești. Nu! mă mal refer la situația din țările capitaliste. Dar să luăm unele țări socialiste, care au început să pornească pe această cale șl ridică — cum se spune — în slăvile cerului „economia de piață", decla- rînd că aceasta Ie va ajuta să soluționeze problemele economiei. Presa noastră a publicat destul de des știri din unele țări socialiste despre creșterea prețurilor și ere?- » terea continuă a inflației. Toate a- i cestea au dus la creșterea nutnă- ț rulul oamenilor care nu pot să-și ’ asigure strictul necesar cu veniturile pe care le au. Este adevărat că s-au îmbogățit câțiva — speculanții —, cei care iau produsele din magazine și le speculează. Acesta este rezultatul direct al așa-zisei „piețe libere".De ce ridic această problemă ? în primul rînd, pentru că trebuie să clarificăm partidul, să înțelegem bine problemele, dar, în al doilea rînd, legat de necesitatea unui control strict al prețurilor, și pentru a nu admite în nici un fel specula în țara noastră. Știți bine, cu vreo 15—20 de ani în urmă am acceptat și noi sistemul așa-zișilor mandatari. S-au îmbogățit cîțiva, dar țara n-a devenit mai bogată, oamenii n-au devenit mal bogați.Noi trebuie să păstrăm clar comerțul socialist, controlul prețurilor și să asigurăm buna aprovizionare a populației. Este cunoscut că producătorii cooperatori sau țăranii își pot vinde produsele i lor, surplusul lor în piețe — le-am amenajat și locuri speciale —, dar la prețurile din mercurial, stabilite de stat — și trebuie să fie respectate cu strictețe.Nu există loc pentru o așa-zlsă „piață liberă". Aceasta nu înseamnă a merge înainte, înseamnă a merge înapoi, spre capitalism, șl nu trebuie, în nici un fel, să admitem acest lucru. Să clarificăm bine șl partidul, întregul popor, asupra acestor probleme ! Numai și numai aplicînd principiile socialismului în toate domeniile asigurăm ridicarea generală a țării, bunăstarea poporului! (Aplauze pu
ternice, prelungite). •M-am referit numai la aceste probleme fiindcă ele sînt legate de măsurile pentru îndeplinirea în bune condiții a planului, pentru creșterea eficienței, a productivității, pentru înfăptuirea programelor de autoaprovizionare, pentru o bună aprovizionare a oamenilor muncii, a întregului popor, în toate domeniile. Avem răspunderea și trebuie să facem totul pentru a realiza dezvoltarea generală a țării, realizarea planurilor de producție, buna aprovizionare, totul fiind destinat dezvoltării țării, bunăstării poporului — țelul suprem al politicii partidului, esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm cu succes în România. (Aplauze pu
ternice, prelungite).Aș dori să închei exprimînd convingerea că toți veți trece de îndată la luarea tuturor măsurilor pentru realizarea în bune condiții a planului și programelor pe această lună, pe întregul an, pentru a asigura ca fiecare sector, fiecare unitate să-și aducă o contribuție tot mai importantă la dezvoltarea generală a patriei noastre.Cu aceasta, vă urez tuturor, urez oamenilor muncii din toate sectoarele succese și realizări cît mal bune !închidem ședința și vă urez spor Ia muncă ! (Aplauze puternice, 
prelungite. Toți cei prezenți în sală 
se ridică în picioare, aplaudă 
și ovaționează îndelung pentru 
Partidul Comunist Român, pentru 
secretarul său general, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU).
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RIDICAREA CONTINUA A PREGĂTIRII 
PROFESIONALE A OAMENILOR MUNCII 
cerință prioritară a modernizării întregii activități de producție

în atenția consiliilor populare: 
asigurarea aprovizionării cetățenilor

Dezvoltarea intensivă, !n ritm susținut, a economiei naționale impune, ca o cerință de prim-ordîn, ridicarea continuă a nivelului pregătirii profesionale a muncitorilor și specialiștilor, a tuturor oamenilor muncii. In acest sens. în proiectul Programului- Directivă șt în Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului se subliniază că este necesar să se asigure ridicarea nivelului profesional, tehnic, științific al cadrelor, al muncitorilor, pregătirea corespunzătoare * forței de muncă ; rolul hotărîtor îl au oamenii, muncitorii, tehnicienii, inginerii, oamenii de știință din diferite domenii, ceea ce impune să se acorde 
o atenție mai mare înfăptuirii programelor de reciclare și ridicare a cunoștințelor profesionale.Pentru a vedea cum sînt traduse în fapte sarcinile din acest domeniu, am realizat în municipiul Tîrgu Mureș o dezbatere la care au participat muncitori, maiștri, ingineri și proiectanți din întreprinderile „Electromureș“. „IMATEX", „Metalotehnica“ și întreprinderea de Prelucrare a Lemnului „23 August". O alegere deloc întîmplătoare dacă avem în vedere, 
de pildă, că pentru creșterea accentuată a producti

vității muncii șl a calității produselor aceste unități au fost dotate in ultima perioadă cu utilaje de înaltă tehnicitate — mașini cu comandă numerică, centre de prelucrare cu comandă-program, agregate specializate pe tipuri de operații ș.a. — și aplică tehnologii de mare randament, precum forjarea orbitală, nitrurarea în plasmă, ștanțarea de precizie. Or, toate acestea presupun o pregătire profesională ridicată a muncitorilor și specialiștilor din producție, pentru a fructifica deplin posibilitățile utilajelor și tehnologiilor actuale. Dacă la acestea adăugăm faptul că. în ultima perioadă, proiectarea asistată de calculator cîștigă tot mai mult teren, că sporește mereu necesarul de electroniști, electrotehnicieni și de alți muncitori cu cunoștințe in aceste domenii, se pun în mod firesc cîteva întrebări : Ce s-a întreprins pentru ca pregătirea profesională a personalului muncitor să fie la nivelul exigențelor impuse de progresul tehnic tot mai accentuat ? Ce neajunsuri se manifestă incă ? Ce măsuri trebuie luate pentru perfecționarea acestui proces ? Acestea sînt numai cîteva din problemele la care s-au referit partici- panții la dezbaterea noastră.
Redacția : Experiența demonstrează 

că, la acelaji nivel de dotare tehni
că, rezultatele cele mai bune In pro
ducție se obțin acolo unde muncito
rii și specialiștii au o mobilitate teh
nică superioară, adică au posibilita
tea de a trece rapid de la un produs 
la altul și de la o meserie la alta, de 
a folosi intensiv, cu eficientă spo
rită, dotarea tehnică existentă la fie
care loc de muncă. Ținind seama de 
acest lucru, cum s-au organizat pro
gramele de ridicare a nivelului pro
fesional ți tehnic al muncitorilor, al 
altor categorii de oameni ai muncii ? 
Ce experiențe s-au acumulat în uni
tățile in care vă desfășurați activi
tatea ?Ioan Sandor, responsabil cu pregătirea profesională la întreprinderea „Electromureș" : Pe lingă recomandările făcute de forurile de resort, noi concepem reciclarea cadrelor in raport cu strategia urmărită de unitate și cu nevoile e- conomiei naționale. Concret: în stabilirea formelor de perfecționare ținem seama atit de nevoile actuale ale producției, de cerințele înnoirii și diversificării acesteia, cit și de obiectivele prevăzute pentru următorii 5—10 ani. Drept pentru care, la stabilirea programelor de perfecționare concură un comnlex de factori, inclusiv aprofundarea studiilor de marketing. In altă ordine de idei, am constatat că metoda instruirii la locul de muncă sub controlul direct al maistrului, recomandată de centrala de resort, s-a dovedit în cazul nostru ineficientă, formală. De ce 7 Pentru că, fără un control permanent (imposibil de realizat la peste 7 000 de oameni !), nu am a- vut certitudinea că fiecare șef de formație face exact ce și cum trebuie. De aceea, am trecut la instruirea. practică și teoretică, pe e- chipe și formații de luaru. unde lectori sînt cei mai buni ingineri, recomandați de consiliul oamenilor muncii. Aici, in răstimpul a 80 de ore — majoritatea cu caracter practic — muncitorii își însușesc tehnologiile adecvate noilor utilaje, realizează studiul materialelor, al desenului tehnic ș.a. Precizez că, in anul 1888. in această formă de perfecționare ori în cursuri de policalificare (cu precădere în meseria de electronist) au fost cuprinși 1 675 oameni ai muncii.

Cornel Răchită, muncitor la „Me- taJotehnica" : Sint absolvent de liceu industrial și la început credeam că. teoretic cel puțin, nu mai am prea multe de învățat. Mare greșeală... Abia în producție mi-am dat seama că, intr-adevăr, ceea ce a corespuns cu un an în urmă acum trebuie perfecționat și modernizat. Cu atit mai mult în cazul nostru, al celor din construcția de mașini. Astfel, dacă anul trecut lucram pe o freză universală, cu un număr limitat de operații, in prezent lucrez pe un centru de prelucrare, utilaj de mare complexitate tehnică, unde toate operațiile de așchlere se e- xecută la o singură „prindere" în dispozitiv și cu un singur program. Desigur, nu a fost prea ușor să deprindem — eu și tovarășii met — modul de programare a utilajului, „intervențiile" în program și alte aspecte legate de exploatarea lui. 
întreprinderea noastră insă nu a aș
teptat cine știe ce recomandări, ci 
a organizat operativ un curs com
plex, de 3 pină la 6 luni, in care 
noi am învățat toate „secretele" utilajului. Așa cred eu că trebuie acționat și în viitor — oiganizind cursurile în strinsă legătură cu nevoile producției.Ing. Dorin Moldovan, directorul întreprinderii „IMATEX" : în Întreprinderea noastră — o spun direct — cursurile de policalificare nu au

cinema
• Un studio în căutarea unei vedete: 
GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, CULTURAL (83 50 13) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Alo, aterizează străbunica : LU
MINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19
• Cucoana Chirița x BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Martori dispăruți : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19
0 Sosesc păsările călătoare: COTRO- 
CENI (81 68 88) — 15; 17; 19
• Ciuleandra : VOLGA (79 71 26) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19
• De la literatură la film : PATRIA 
(11 86 25) — y; 12,30; 16; 19,15
0 Oricare fată iubește un băiat : 
SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19
• Program special pentru copii șl 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• O farsă pentru cuscru : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Comisarul Cardone: STUDIO
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.

"*0  Omul de pe Bulevardul Capucini
lor: CIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19

• Teatrul Național (14 7171, Sala
mare): Nu se știe niciodată — 18; 
(sala Amfiteatru): Contrabasul — 18; 
(sala Atelier): Autorul e in sală — 
19

teatre 

fost privite, pină acum, eu seriozitatea necesară. Iată, bunăoară, in meseria de rectificator avem un mare deficit de personal. Drept urmare. s-au organizat cursuri de policalificare fără să se facă însă o selecție adecvată a oamenilor, din profesiile unde aveam un excedent de forță de muncă. In consecință, cei mai mulți muncitori nu au putut fi degrevați de la vechile locuri de muncă. Pentru a elimina acest neajuns, am stabilit ca acum să cuprindem la cursurile de policalificare 105 oameni din 7 profesii diferite. Din păcate insă, deși propunerile au fost făcute incă în noiembrie 1988. nici in prezent nu am primit avizul necesar din partea Centralei Industriale de Mecanică Fină și Mașini Textile.Redacția : Prin prisma prevederilor 
documentelor pentru Congresul al 
XIV-lea al partidului, exigențele 
acțiunii de modernizare a producției 
impun ridicarea pe un plan superior 
a rolului factorului uman. Cu atit 
mai mult cu cit azi se pune accent 
pe mecanizarea și automatizarea 

Dezbatere organizată în unități economice 
din municipiul Tîrgu Mureș

unor lucrări, pe realizarea unor noi 
sisteme de mașini și utilaje. Cum se 
asigură perfecționarea pregătirii pro
fesionale a muncitorilor ți specialiș
tilor 7Ing. Gheorghe Crețu, șef cecți» mecanică la „IMATEX" : Un sprijin deosebit îl dau, după opinia mea. programele personale de perfecționare. Cu toate acestea, în secția noastră — și nu numai aici ! — tehnica a cam luat-o înaintea oamenilor. Chiar unii ingineri nu știu exact să stăpinească și să valorifice performanțele noilor mașini. Ce trebuie făcut 7 în primul rind, să se asigure o informare „la zi" cu privire la sistemul de lucru al noilor utilaje și tehnologii.Lazăr Chibeleanu, responsabil cu pregătirea profesională la întreprinderea „Metalotehnica" : O latură importantă a perfecționării pregătirii oamenilor muncii, pierdută de multe ori din vedere, este, intr-adevăr. aceea a reciclării muncito
rilor și tehnicienilor care deservesc 
utilajele noi, moderne, realizate in 
industria republicană. Ca urmare, exploatarea lor este adeseori deficitară, sub randamentul prevăzut. Pentru a evita această situație, la „Metalotehnica" — întreprindere care produce utilaje destinate unui mare număr de unități din cadrul Ministerului Industriei Ușoare și al UCECOM — s-a încetățenit practica specializării muncitorilor din unitățile beneficiare, in perioada premergătoare lansării utilajului in producția de serie mare. Astfel, pentru a avea certitudinea că noile produse — intre care mașina de cusut industrial C 4.1-371, stațiile de coacere CO 2-801 sau instalația de ni- tiurare in plasmă — sînt exploatate la parametrii proiectați, noi am organizat cursuri de specializare cu lucrătorii de la întreprinderi de confecții din Călărași. Rimnicu Sărat, Focșani, „Bega“-Timișoara. „Mon- diala“-Satu Mare și altele. Organizate chiar în secțiile de ‘producție de la „Metalotehnica" — sub îndrumarea celor mai buni specialiști — aceste instruiri, cu durata de două săptămîni, se finalizează cu un riguros examen teoretic și practic, calificativele acordate sintetizind pregătirea fiecăruia. De instruirea a- ceasta au beneficiat, numai în acest an. 76 de electroniști, electricieni, lăcătuși mecanici și ingineri. Pen
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio): „Treptele 
afirmării artistice**.  Doru Tudoraș — 
vioară. La pian: Alma Peter-Aposto- 
leanu. Costin Anghelescu — vioară. 
La pian: Ghizela Tulvan — 17; (Ate
neul Român): Concert vocal-simfo- 
nic. Dirijor : Mihai Brediceanu. So
liști: Levon Ambrațumian — vioară» 
Aleksandr Kneazev — violoncel 
(U.R.S.S.) — 18
• Opera Română (13 18 57); Eminescu 
— 18
0 Teatrul de operetă (13 63 48): O 
noapte la Veneția — 18
• Teatrul „Lucia Stufdza Bulandra*  
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Omul cu mirțoaga — 18; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44): Dimineață 
pierdută ■— 18
0 Teatrul Mic (14 70 81): Cameristele
— 18,30
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05):
Bărbatul și... femeile — 19
0 Teatrul de comedie (16 64 60):
Sfintul Mitică Blajinu — 18
0 Teatrul „Nottara**  (59 31 03, sala 
Magheru): Intr-o dimineață — 18 
0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34): Hotel „Zodia Gemenilor**  — 
18
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (15 56 78,, sala Savoy): Mi se 
pare că mă-nsor — 18
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română44 (13 13 00): Plai românesc, 
ritm strămoșesc — 18,30
0 Teatrul „Ion Creangă*  (50 26 55): 
Uite-1, nu e — 9; Vrăjitorul din Oz
— 18
0 Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77, sala 
Victoria): Aventurile lui Plum-Plum 
— 10; Cel patru mușchi tari — 15; 
(la clubul „Republica44): O fetiță mai 
cu moț — 10; 12,30
0 Circul București (10 41 95): An
samblul de circ din China — 19 

tru aceasta Insă furnizorii de utilaje trebuie să acționeze în strinsă corelare cu unitățile beneficiare.Redacția : Pentru stabilirea »i 
aplicarea operativă a celor mai efi
ciente soluții tehnice și tehnologice 
un rol esențial revine proiectantului, 
a cărui activitate, in faza de imple
mentare a noului, este hotăritoare 
pentru a realiza produse competiti
ve, cu consumuri materiale reduse. 
Ținind seama de acest lucru, cum se 
desfășoară perfecționarea acestei ca
tegorii de specialiști ?Subinginer Emil Demian, proiectant la întreprinderea „Electromureș" : Proiectantului i se cer azi o mobilitate tehnică deosebită șl cunoștințe pluridisciplinare. Numai așa produsul nou se va situa la nivel de vîrf incă din faza de proiectare. Este motivul pentru care în întreprinderea noastră se acordă o mare atenție perfecționării profesionale a pro- iectantilor. în raport strict cu obiectivul urmărit. Un exemplu. La finele anului trecut s-a organizat un curs multidisciplinar pe durata a două luni, ce a vizat domenii cum 

atnt mecanica fină, electronica, chimia compușilor macromoleculari șl altele, care au fost ținute de cei mai buni specialiști din întreprindere. Totodată. întrucît „Electromureș" realizează cîteva mii de tipuri de produse — iar gama lor sortimentală crește continuu — s-a trecut la proiectarea asistată de calculator. Deocamdată la element» încălzitoare in tuburi metalice și la elemente tipizate pentru ștante si matrite. urmînd ca în perioada următoare ea să fie extinsă. Cu toate eforturile făcute în întreprindere, nevoia perfecționării profesionale a proiectantllor este incă mare. Avind în vedere exigentele modernizării — importantă acțiune prevăzută în proiectul Programului-Directivă si în Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului — cerințele cărora trebuie să le facă fată orice proiectant sint deosebit de mari. De aceea, cred că ar fi deosebit de util să 
fie organizate periodic și cursuri 
la nivel de ramură, pentru a aduce „la zi" cunoștințele noastre.Inginer Peter Bela, șeful atelierului de proiectare constructivă-auto- utilări la întreprinderea „IMATEX": In general, documentele pentru Congresul al XIV-lea al partidului ne obligă la reconsiderări de fond ale activității de perfecționare a pregătirii profesionale a proiectan-Concluzia principală ce se desprinde din dezbaterea noastră este că perfectionarea pregătirii profesionale a tuturor categoriilor de oameni ai muncii are un rol hotărîtor pentru o nouă calitate în întreaga activitate economică, mai ales prin prisma noilor exigențe formulate în documentele programatice pentru Congresul al XIV-lea al partidului, De aceea, ea trebuie să preocupe în mai mare măsură organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii, căutindu-se permanent noi forme pentru a se actualiza nu numai cunoștințele transmise in diferitele forme de perfecționare, ci și modul de desfășurare a acestei activități.

Gheorghe GIURGIU corespondentul „Scînteii"
IN STAȚIUNILE BALNEOCLIMATERICE 

Condiții optime de odihnă și îngrijire a sănătățiiîn această perioadă, toate stațiunile balneoclimaterice ale tării sînt bucuroase de oaspeți pentru toți cei care doresc să-și petreacă un sejur de neuitat sau să-și îngrijească sănătatea in baze de tratament înzestrate eu aparatură și instalații medicala moderne. Astfel, pentru tratarea afecțiunilor aparatului locomotor (reumatismale, ortopedice, posttrauniatice, neurologice, periferice) sint recomandate stațiunile : Amara, Călimănești-Căciulata, E- forie Nord, Băile Felix, Germisara, (Geoagiu-Băi), Băile Govora, Băile Herculane, Mangalia, Moneasa, Pucioasa. Slănic (Prahova). Sovata și Lacu Sărat, iar pentru afecțiunile cardiovasculare — stațiunile : Bu- ziaș, Borsec, Vatra Dornei, Băile Tușnad, Balvanyos, Covasna. în stațiunile Amara. Eforie Nord, Băile Felix, Germisara (Geoagiu- Băi), Mangalia, Moneasa, Slănic (Prahova), Sovata se pot trata afecțiuni ginecologice, iar cele mai eficiente tratamente pentru afecțiuni ale aparatului respirator se fac la Băile Govora, Slănic Moldova, Slănic (Prahova), Mangalia, Eforie Nord. De asemenea, pentru afecțiunile tubului digestiv și hepatobi- liare se recomandă stațiunile Borsec. Călimănești-Căciulata. Malnaș- Băi. Slănic Moldova. Băile Olănești, Sîngeorz-Băi, Băile Tușnad, Bal
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ților și a modulul da acțiune 'a acestui compartiment. Un serios semnal de alarmă l-a constituit pentru noi faptul că. deși în ultimii cinci ani noi am realizat circa 45 proiecte de utilaje noi. foarte puține au fost finalizate. Una din cauze este aceea că în lipsa studiilor de marketing, a informațiilor tehnice actualizate, modelele de mașini intrate la un moment dat în fabricație erau uzate moral incă înaintea realizării seriei zero. Cea mai mare deficiență se referă însă la modul cum se desfășoară perfecționarea profesională a proiectanților din întreprindere, Astfel, ar fi normal ca proiectanții să aibă și o serie de cunoștințe economice, pentru ante- calculul eficientei noilor utilaje. De asemenea, ar trebui să trecem și noi la proiectarea asistată de calculator — pentru care, de altfel, au fost efectuate mari investiții. Dar abia acum, cînd avem aparatura necesară, ne-am dat seama că nu dispunem de proiectanți specializați în utilizarea micro și minicalculatoarelor... Pentru a aduce lucrurile pe un făgaș normal. noua conducere a unității a luat o serie de măsuri. între care amintesc organizarea unor prelegeri, pe diferite domenii, cu specialiști din afara întreprinderii, completarea bibliotecii tehnice cu noi studii în domeniul proiectării, actualizarea mapei proiectantului (care în prezent conține STAS-uri cu reglementări de acum 15 ani !) si altele.Redacția : Experiența demonstrea
ză că acolo unde perfecționarea pre
gătirii profesionale a lucrătorilor stă 
in atenția organizațiilor de partid, a 
celorlalte organisme ale democrației 
muncitorești, rezultatele obținute sint 
în concordanță cu cerințele actuale 
de modernizare a producției. Por
nind de la experiența de pini acum, 
ce mai trebuie făcut pentru impli
carea directă a acestor factori in 
controlul și îndrumarea activității de 
perfecționare a pregătirii profesiona
le a lucrătorilor 7Subinginer Eugen Pop. secretarul comitetului de partid de la Întreprinderea „Metalotehnica" : Personal. apreciez că sistemul actual de perfecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor este bun. Sigur, el este incă perfectibil, dezbaterea de fată argumentînd. de altfel, și acest fapt. Deosebit de importante sînt. pe de o parte, răspunderea și seriozitatea cu care cel investiți să conducă lecțiile tin cursurile, iar ne de altă parte, condițiile asigurate pentru desfășurarea lor. Am constatat, bunăoară, că una este să ții un curs într-o hală industrială, unde efectul este minim — și alta e într-o sală de curs, ca la școală, cu toate avantajele ce decurg de aici. Cele două laturi stau permanent în atentia comitetului de partid al Întreprinderii, care a antrenat și birourile organizațiilor de bază pentru perfectionarea organizării... perfecționării profesionale a oamenilor muncii.Ioan Gheorghe Turdeanu. lnginer- șef la întreprinderea „IMATEX" : Și eu apreciez că sistemul actual de perfecționare a pregătirii profesionale a lucrătorilor este, în general, bun, mai ales in privjnta unor categorii de specialiști cu studii superioare. Mai puțin se realizează insă acest lucru cu „masa mare" a lucrătorilor din secții. Inconvenientul derivă, în principal, din faptul că nu dispunem încă de săli de curs adecvate și nici de unele mijloace operative de informare. De asemenea, apreciez că analizele efectuate pe această temă în cadrul consiliului oamenilor muncii nu trebuie să se rezume la scurte informări — ale căror cifre nu spun adesea mare lucru —. ci să se efectueze analize serioase, pe secții de producție, pe baza cărora reușitele în perfectionarea profesională să fie larg cunoscute și generalizate.

Imagine din bine cunoscuta stațiune balneoclimaterică Băile Felixvanyos, Borsec, Moneasa. Stina de Vale și Sinaia.Locurile pentru cură balneară in stațiunile menționate se pot obține de la agențiile oficiilor județene de turism și ale I.T.H.R. București, precum și de la comitetele sindicatului din întreprinderi și instituții.Stațiunile balneare pun la dispoziția oaspeților spații de cazare
ralizarea invățâmintului de 12 ani, 
etapă decisivă în evoluția școlii 
românești
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Munca depusă pentru recolte mari cere
uncă exemplară pentru valorificarea lor

în centrul atenției consiliilor populare continuă să ee situeze, tot mai pregnant, îmbunătățirea activității de organizare, coordonare și control in vederea îndeplinirii programelor de autoconducere și autoaprovizionare. Observațiile critice și orientările esențiale formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in concluziile la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 22 septembrie a.c. au determinat o rapidă și autoexigență reconsiderare a stilului de muncă în această privință, a metodelor și priorităților îndeplinirii întocmai a programelor adoptate. Se constată o activizare marcantă a preocupărilor factorilor de răspundere departamentali și locali, mai mult spirit de responsabilitate, o preocupare mai susținută pentru generalizarea atitudinilor de buni gospodari, pentru întronarea disciplinei in sectorul aprovizionării, pentru înlăturarea manifestărilor de slabă gospodărire, de risipă eau de incorectitudine in circuitul mărfurilor.Desigur, asemenea preocupări au existat și pînă în prezent, însă recoltele-record ale acestui an agricol impun cu atât mal mult o atitudine gospodărească de

asemenea situată la nivelul celor mal tnalți parametri. Cheltuielile materiale, eforturile și priceperea investite în Înfăptuirea noii revoluții agrare trebuie continuate după stringerea sau insilozarea roadelor cimpului, grădinilor și livezilor. Se cer eforturi și pricepere suplimentare la preluarea și valorificarea integrală, cit mal eficientă, a produselor. în mod asemănător, eforturile și preocuparea stăruitoare ale partidului și statului nostru pentru creșterea continuă a calității vieții trebuia să-și aibă un corespondent pe măsură și în domeniul, întru nimic mai „mărunt", al trebuințelor zilnice, al aprovizionării.Acestea sînt comandamente perene ale vieții sociala, avute în vedere în mod curent de către consiliile populare, de unității» de producere și valorificare a bunurilor de consum, dar care își doblndesc o semnificație crescută, un imbold suplimentar, în această perioadă, în care oamenii muncii din toata domeniile de activitate dezbat și aprofundează documentele programatice ale celui de-al XIV-lea Congres al partidului, întîmpină cu noi și noi succese in muncă marele forum al comuniștilor.
BUCUREȘTI

Preocupări pentru 
întărirea disciplinei 
pe întregul traseu 

al mărfurilorLa Consiliul Popular al Municipiului București ni s-au pus la dispoziție, pentru edificare, felurite tabele, analize, rapoarte și anexe, detaliind marele și permanentul flux de produse necesar aprovizionării mareiul oraș pe sortimente și sub- «ortimente, pe luni, decade și zile, ipe proveniențe și destinații ș.a.m.d. De la produse animaliere la struguri de masă, de la uniforme școlare la legume de sezon, fel de fel da bunuri alimentare și nealimentare formează tema consfătuirilor, corespondenței, convorbirilor telefonice, telexurilor, satisfacțiilor și supărărilor, laudelor și criticilor de fiecar» zi și" chiar de fiecare oră.Discuția purtată n-a stăruit însă asupra puzderiei de cifre din tabele și subtabele, nici asupra Intensității grijii ce se manifestă în mod Curent în acest „stat major" al aprovizionării Bucureștiulul. Ritmul și stilul do lucru din acesta zii» se situează sub iun însemn de o valoare mobilizatoare aparte — anume, observațiile formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceâușescu, la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 22 septembrie a.c. : „Atrag incă o dată atenția tuturor tovarășilor, dar îndeosebi Capitalei — că, avind în vedere produsele pe care le dăm și care sint asigurate, trebuie să avem o aprovizionare excelentă ; nu bună — foarte bună, din toat» punctele d» vedere".Firesc, această înaltă exigență a determinat o severă autoanaliză a activității desfășurate, depistarea laturilor ei mai slabe, căutarea cu insistentă a unor noi și mai eficiente metode de îndeplinire a răspunderilor, de asigurare a bunei circulații ți distribuiri a produselor.Ele vizează trei probleme principale : întărirea disciplinei în constituirea fondului de mărfuri ; întărirea corectitudinii in distribuirea produselor mai solicitate ; creșterea ritmului activităților gospodărești specifice sezonului, in raport cu roadele bogate pe care le oferă agricultura în acest an.Pentru impulsionarea constituirii fondului de marfă s-a procedat diferențiat, in funcție de categoria de produse. Astfel, pentru grăbirea ritmului livrărilor de cartofi, legume și fructe însilozabile, consiliul popular al municipiului a trimis delegați cu răspunderi aparte, dintre cadrele de conducere, în toate județele furnizoare. In legătură cu sortimentele de legume și fructe mal 

in hoteluri moderne sau în case de odihnă de diferite grade de confort ; servirea mesei se asigură in restaurante sau pensiuni. Personalul medical de înaltă calificare asigură efectuarea procedurilor terapeutice recomandata în toate stațiunile e- xistă multiple posibilități de agrement și se pot face excursii în împrejurimi.
unele timorări mal accentuate în par
tea a doua a intervalului in jumăta
tea de vest a țării. Pe alocuri, vor 
cădea ploi slabe în jumătatea de vest 
a țârii și izolate in rest. Vintul va 
sufla slab pină la moderat, cu unele 
intensificări in sectorul sudic în ul
timele zile. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse intre 2 și 12 grade, mai 
scăzute in prima noapte în depresiuni, 
unde condițiile sint favorabile produ
cerii brumei, iar temperaturile maxime 
vor fi cuprinse intre 14 șl 24 de grade. 
Dimineața, pe alocuri ceață. Ea Bucu
rești : Vremea se va încălzi treptat, 
iar cerul va fi variabil, mai mult se
nin la început. Vlntu! va sufla slab, 
pină la moderat. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 3 și 7 
grade, iar temperaturile maxime intre 
20 șl 24 de grade. 

perisabile, car» trebuie conservate, semiconservate sau consumate acum, se urmărește, tot prin reprezentanți directi, la fața locului — în județe cum sint Vrancea, Constanța. Ialomița —, încărcarea și expedierea la timp a mijloacelor de transport. în ceea ce privește produsele nealimentare, s-a pornit de la două constatări: că nu întotdeauna s-a urmărit, cu perseverență, la întreprinderile comerțului cu ridicata, preluarea integrală și dirijarea operativă a mărfurilor și, în al doilea rind, că nu toate produsele corespund calității contractate. în consecință, s-a stabilit metoda unor întâlniri săptăminale de analiză cu reprezentanții tuturor centralelor Industriale care produc bunuri d» consum nealimentare, iar pe filiera desfacerii s-a lansat recomandarea ca, mai mult decît pină acum, comerțul să acționeze ca un filtru al calității produselor industriale.O măsură ce pare de amănunt, dar In eficacitatea căreia se scontează mult este regula stabilită da a se consemna, de acum Încolo, pa toate actele de însoțire a bunurilor de consum, data șl ora precisă la care »-a făcut preluarea lor de către gestiunea in care se găsesc. Astfel, in cazul consemnării orei terminării încărcării mijlocului d» transport, prin această rigoare se urmărește creșterea răspunderii fată de transport și fată de rapiditatea lui; în schimb, în cazul produselor intrate în magazine, metoda vizează asigurarea corectitudinii, preîntâmpinarea dosirilor, contracararea unor scuze de tipul „Chiar acum am primit marfa".în sfirșit, In legătură cu grija față de bogăția roadelor acestui an agricol, este de consemnat că silozurile Bucureștiulul au încheiat înmagazi- marea cepei și se află într-tm stadiu avansat de preluare a celorlalte produse păstrate pentru iarnă.Pe lingă măsurile profesionale propriu-zise, este folosit pe larg prilejul desfășurării adunărilor generale și conferințelor organizațiilor de partid de dări de seamă șl alegeri pentru a se revitaliza rolul și răspunderea organizațiilor de partid, consiliilor oamenilor muncii din unitățile comerciale față de întronarea fermă a ordinii, corectitudinii, disciplinei, stilului civilizat in servirea populației. (S. Andon).

CĂLĂRAȘI

Se face ordine 
în distribuirea 

fondului de marfăAnaliza întreprinsă zilei» trecut» de Comisia județeană de autoaprovizionare a Consiliului Popular ăl Județului Călărași a scos în evidență faptul că. în întregul sistem al auto- aprovizionării cu mărfuri agroali- mentare. nu atit fondul de marfă era deficitar, ci modul în care era repartizat ne centre de desfacere în funcție de populația arondată la unitatea respectivă. Așa. de pildă. în cartierul siderurgiștilor din municipiul Călărași, cu peste 8 000 de apartamente, nici unitățile comerciale nu erau suficiente. nici mărfurile nu erau repartizate în funcție de solicitări. Deci o primă măsură concretă a fost înființarea a incă 3 centre de desfacere a legumelor si fructelor la parterul blocurilor, precum si sporirea cantităților de mărfuri pentru acesta unită ti.Deși fată de aceeași perioadă a anului trecut cantitatea de produse agroalimentare a fost anul acesta cu aproape 10 la sută mai mare. în unele cartiere si zone nu s-a simtit această creștere. Pentru a se lichida asemenea neajunsuri, s-a stabilit un nou grafic pentru toti furnizorii, va- Iorificîndu-se mult mai eficient marile rezerve care există in județ — o suprafață de aproape 20 000 hectare grădini de legume ; mari întinderi de luciu de apă cu un fond corespunzător de peste : gospodării ale populației cu un mare număr de’ animale și păsări etc. — spo- rindu-se astfel atât cantitătila ce vor fi livrate comerțului, cit și trimiterea lor direct în piețele de desfacere. fără să mai treacă prin depozite.Colective ale consiliului popular județean controlează si îndrumă zilnic modul în care se respectă graficele stabilite, luind măsuri operative ori de cite ori se ivesc unele neooncordanțe. In prezent, cantitățile de pîine. ulei, zahăr, produse din carne si peste au ajuns la magazine intr-un timp mult mai scurt decît pină acum, respectîndu-se strict cotele stabilite prin programele adoptate.O atenție deosebită esta acordată si mărfurilor nealimentare, măsurile stabilite si în acest domeniu urmărind atit respectarea contractelor de către furnizori, cit si desfacerea tuturor mărfurilor proportional cu cerințele populației din fiecare zonă si cartier.în ceea ce privește modul de servire a cumpărătorilor, au fost organizate dezbateri cu toti lucrătorii comerciali — pe unităti si pe ramuri de activitate — in cadrul cărora s-a luat poziție fermă fată de unele abateri de la conduită, astfel incit, ne viitor. In toate unitățile comerțului de stat să existe o servire civilizată, plină de respect fată de cetățeni. 
(Mihail Dumitrescu),

TULCEA

Precauții bineveniteStablhndu-se noi măsuri pentru realizarea ritmică și integrală a planului in unitățile agricole, în cel» producătoare de bunuri de larg consum. de prestări servicii si de industrie mică. Consiliul Popular al Județului Tuilcea a constituit colectiv» de îndrumare și control car» analizează săptăminal In aceste unități modul de realizare a sarcinilor, de îndeplinire a planului la livrării» către fondul de stat, mai ales Ia indicatorii la care »-au înregistrat restanțe și care grevează aprovizionarea ritmică a pieței.Analizele efectuate săptăminal d» către Comisia județeană pentru coordonarea producției bunurilor de larg consum, aprovizionării si prestărilor de servicii către populație au condus la obținerea unor rezultate bune, planul de desfaceri de mărfuri cu amănuntpl' în comerțul socialist fiind realizat în perioada scursă din acest an în proporție de 103,4 la sută, din care în alimentația publică 106,7 Ia sută. Iar Ia mărfuri neălimentare 104,5 la sută.
Cea mai urgentă problemă din •- eeastă perioadă est» considerată aprovizionarea d» toamnă-larnă a localităților județului și. îndeosebi, a celor din Delta Dunării, cunoscut fiind faptul că Delta, datorită condițiilor meteorologice, coat» fi Izolată în perioada de iarnă. De aceea, au fost stabilit» măsuri pentru constituirea stocurilor d» produse alimentare. nealimentar» si legume-fructe. fixindu-s» fondul de marfă pe localități si unităti comerciale în conformitate cu prevederile programului d» autoconducere și aut.oanrovizionar» teritorială. Acțiunea a si demarat, urmind să se încheie Dină la data de 15 noiembrie. La dispoziția locuitorilor Deltei Vor fî puse în această perioadă 268 tone făină. 132 tone mălai. 95 tone zahăr. 63 000 litri ulei. 40 tone paste făinoase. 58 tone produse zaharoase. 26 tone conserve de carne, 12 tone conserve de pește. 120 000 litri băuturi naturale. 132 tone conserve de legume si fructe, alte produse alimentare, nealimentare. precum si bunuri de larg consum. (Adrian Va- 

silc).

DOLJ

Ritm alert pe cîmp 
și la silozuriSi în județul Dolj s-au luat măsuri operative, astfel Incit să se îmbunătățească Îndeplinirea programului d» autoconducere si autoaprovizionare. Cum s-a acționat 7 In primul rind s-a făcut o mobilizare, cu adevărat de masă, a întregii forte de munca din agricultură pentru urgentarea recoltării legumelor, fructelor si a cartofilor. Alături de membrii cooperatori. participă zilnic la aceste lucrări oameni ai muncii din unitățile de pe raza localităților rurale, din unitățile comerciale si de contractare a produselor agroalimentare. cărora li se adaugă aproape 30 000 de elevi si studenti. S-au constituit comandamente la nivelul județului, al municipiului Craiova, cit si al orașelor Băilești. Calafat si Filiași. care, săp- tămînal. analizează stadiul la zi al recoltării si insilozărli pentru sezonul de iarnă-primăvară. -cit si al aprovizionărilor curente a piețelor si magazinelor de desfacere.în toate localitățile județului s-a intensificat acțiunea de preluare a produselor agroalimentare contractate cu cetățenii. în urma acțiunilor întreprinse, la această dată, mai devreme fată de anul trecut, s-a realizat planul de însilozări la cartofi si ceapă în unitățile de consum colectiv : cantine școlare, studențești, muncitorești si spitale. Fată de anul trecut, cantitățile insilozate sînt mai mari cu 10 la sută.în urma reanalizării programului de autoaprovizionare. s-au găsit soluții ca in trimestrul IV al acestui an cantitățile de fructe să fie mai mari cu circa 20 la sută. Pînă la această dată s-au tnsilozat peste 4 000 tone mere, fată de numai 2 900 ■tone cite se însilozaseră anul trecut la aceeași dată. Sporuri însemnate se prevăd si la legume de cîmp. ră- dăcinoase și varză.In ultimele zile, in municipiul Craiova si în celelalte orașe din județ au sporit cantitățile de ouă livrate populației. Astfel. în săntămina 24—30 septembrie numai in municipiul Craiova s-au livrat cu 650 000 bucăți ouă mai mult decit in săptămîna precedentă. De asemenea, s-a îmbunătățit aprovizionarea unităților de desfacere de pe platformele industriale din municipiul Craiova, orașele Băilești. Calafat si Filiasl cu legume, fructe, preparate din carne. conserve, păsări vii și produs» de patiserie si simigerie.Avind in vedere că piscicultura constituie o importantă sursă d» realizare a programului de autoaprovizionare. comitetul executiv al consiliului popular al județului a analizat recent un cuprinzător program pentru dezvoltarea pisciculturii, astfel incit de pe cele 4 306 hectare luciu de apă existente în județ să m asigure populației cantităti mai mari de pește proaspăt și semiindustriâll- zat. comparativ cu anul trecut (Nicolae Băbălău).
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IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Oamenii muncii din agricultură raportează 
încheierea recoltării unor culturi

și obținerea de producții mari
In telegrama adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 

general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia*  
liste România, Comitetul Județean Satu Mare al P.C.R. raportează termi
narea recoltării soiel și obținerea unei producții medii de 6120 kg la 
hectar | comitetele județene Giurgiu, Botoșani și Timiș ale P.C.R. anunță 
încheierea recoltării cartofilor de toamnă și obținerea unor recolte medii 
de 80 300 kg, 80 250 kg șl, respectiv, 80 000 kg la hectar î comitetele ju
dețene Dîmbovița, Vîlcea șl Caraș-Severin ale P.C.R. raportează termi
narea recoltării culturii de ceapă și obținerea unor recolte medii de 
67 600 kg, 67 000 kg șl, respectiv, 61 630 kg la hectar.

Aceste producții mari — se subliniază in telegrame — se datorese 
grijii permanente a partidului șl statului nostru, personal a tovarășului 
Nicoloe Ceaușescu, pentru dezvoltarea continuă, multilaterală a agri
culturii, in vederea realizării unor recolte superioare, In conformitate 
cu cerințele și obiectivele noii revoluții agrare.

Rezultatele deosebite obținute la culturile strtnse pînă acum, marile 
succese dobîndite in agricultura întregii țări demonstrează cu puterea 
de netăgăduit o faptelor superioritatea marii proprietăți socialiste, singu
ra In măsură să pună pe deplin in valoare activitatea creatoare a celoi 
ce muncesc In această ramură de bază a economiei naționale.

In prezent — se arată In telegrame — toate forțele sînt antrenate la 
strtngerea recoltelor de porumb, sfeclă de zahăr și a altor culturi de 
toamnă, la buna desfășurare o campaniei de însămlnțare a cerealelor 
păloase, la recoltatul, transportul ți depozitatul furajelor și realizarea 
sarcinilor de plan din zootehnie.

LA SOIA
• Județul Satu Mare - 6120 kg la hectar

LA CARTOFI DE TOAMNĂ
• Județul Giurgiu - 80 300 kg la hectar
• Județul Botoșani - 80 250 kg la hectar
• Județul Timiș - 80 000 kg la hectar

LA CEAPĂ
• Județul Dîmbovița - 67 600 kg la hectar
• Județul Vîlcea - 67 000 kg la hectar
• Județul Caraș-Severin - 61 630 kg la 

hectar

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
La soia

IN JUDEȚUL GIURGIU
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Toporu — 6130 kg 1a hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Gostiau — (130 kg ta 
hectar

Noi colective muncitorești din economie raportează obținerea 
unor importante rezultate in îndeplinirea și depășirea sarcinilor

Prin telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, colectiva de oameni ai muncii din economie raportează îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor de plan pe acest an șl din actualul cincinal.Astfel, Comitetul Județean Arad al P.C.R. raportează că un număr de 15 unități au îndeplinit, la 30 septembrie, planul la producțla- marfă Industrială pe trei ani ți

Manifestareîn organizarea Direcției Județene Sanitare Covasna. a Uniunii Societăților de Știinte Medicale din România — filiala județeană și a Spitalului de recuperare boli cardiovasculare din orașul Covasna, recent a avut loc in stațiunea celor 1 900 de izvoare de sănătate o prestigioasă manifestare științifică cu tenta „Posibilități și realizări in reabilitarea bolnavilor cardiovasculari".„Manifestarea științifică organizată in unitatea noastră — sublinia dr. Mihaele Suceveanu. directorul Spitalului de recuperare boli cardiovasculare din Covasna — s-a constituit intr-un vast schimb de experiență in problema recuperării bolnavilor suferinzi de afecțiuni cardiovasculare. Principalul scop pe care ni l-am propus — de a cunoaște r.oî metode și procedee de redare activității utile societății noastre a unor bolnavi — cred că a fost pe deplin atins. Participarea la simpozion a Întregului personal medical și mediu sanitar a constituit pentru Întregul nostru colectiv un prilej de perfecționare a pregătirii profesionale, de cunoaștere — in vederea aplicării fn practică — a unor noi metode folosite cu succes de unele instituții de profil din tară". „Faptul că județul Covasna a găzduit o astfel de manifestare — arăta dr. Gheorghe Iustin Șerban, directorul direcției județene sanitare — scoate In evidentă dorința colectivului de specialiști de a ridica prestigiul orasului-statiune. a cărui contribuție la recuperarea bolilor cardiovascu-
SUCEAVA : Realizări ale meșteșugarilorîn scopul satisfacerii mal prompte a cerințelor cetățenilor, in județul Suceava se acordă o mare atenție dezvoltării micii industrii și prestărilor de servicii. Astfel, au fost extinse suprafețele destinate prestărilor de servicii și au fost Înființate noi activități productive, valorificindu-se superior bogatele resurse materiale locale. Nu

La cartofi 
de toamnă
IN JUDEȚUL TIMIȘ

• Stațiunea Didactică Experimen
tală Timișoara — Sil 700 kg ta 
hectar

pe acest anzece luni, realizing suplimentar o producțle-marfă in valoare de 240 milioane lei. De asemenea, 14 unități economice au realizat planul la export pe aceeași perioadă. 7 Întreprinderi, printre care „U.T.A.“, „Tricotajul Roșu", „Arădeanca" și cea de bunuri metalice, au îndeplinit planul la același indicator pe 1989, iar 13 unități pe 4 ani din actualul cincinal, ceea ce a permis obținerea unei producții suplimentare in valoare’de peste 140 milioane lei.

științifică
lare este din ce In ce mal mare".Exprimlndu-și părerea despre simpozionul interjudețean organizat in stațiunea Covasna, prof. univ. dr. docent Costln Carp ne-a declarat : „Manifestarea de o înaltă ținută științifică s-a desfășurat în condiții foarte bune, prilejuind particl- panților un cadru propice de a Împărtăși din experiența lor în vederea nobilei misiuni de a recupera bolnavii suferinzi de boli cardiovasculare. Cele 40 de referate și comunicări prezentate în cele două zile de activitate intensă au scos în evidență suportul științific al activității desfășurata în tara noastră spre binele omului, eforturile materiale ale statului pentru îmbunătățirea permanentă a activității de ocrotire a sănătății întregului popor, în această vastă si nobilă muncă îndreptată spre binele omului. Spitalul de recuperare boli cardiovasculare din Covasna ocupă un Ioc de seamă. Manifestarea științifică Ia care am participat, pe lingă faptul că a oferit un fertil teren pentru un util schimb de experiență privind noile metode în materie de recuperare a bolnavilor cardiovasculari, a prilejuit si cadrul pentru numeroase propuneri privitoare la îmbunătățirea muncii medicului cardiolog. în lumina celor arătate s-a formulat ldeea necesității unei mai bune colaborări între toate centrele de recuperare boli cardiovasculare șl instituțiile de cercetare In acest domeniu".

Constantin TIMARU

mai în domeniul cooperației meșteșugărești, ponderea producției realizate a ajuns să reprezinte în acest an 6 la sută din volumul producției județului. în perioada care 
a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, activitatea de mică industrie și prestările de servicii ale cooperației meșteșugărești sucevene au înregistrat o creștere de circa 28 ori. (Sava Bejinariu).

IN JUDEȚUL TULCEA
• Asociația Economică Coopera

tistă de Stat Ceamurlia de Jos 
— 77 260 kg la hectar

La sfeclă de zahăr
IN JUDEȚUL MUREȘ

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Sintana de Mures — 
120 080 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Sincraiu de Mures — 
114 580 kg Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Chețanl — 112 380 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Aținti*  — 110 420 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL ALBA
• întreprinderea Agricolă de Stat

Alba Iulia — 112 400 kg la
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Sebeș — 112 050 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Aiud — 110 340 kg la 
hectar

La porumb 
în cultură 
neirigată 

IN JUDEȚUL IAȘI
• Unitatea Agroindustrială Iași — 

26 300 kg la hectar

IN JUDEȚUL BIHOR
• Asociația Economică Intercoope- 

ratistă de Creștere și îngrășare 
a Porcilor Săcuienl — 23 620 kg 
Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Sînnicolau Român — 22 340 
kg la hectar

IN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Bucșani — 21600 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL GIURGIU
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Ghimpați — 21 600 kg la 
hectar

La ardei gras
IN JUDEȚUL VÎLCEA

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Ionesti — 85 120 kg ia hectar

i din actualulVă asigurăm, mult iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — se spune in telegramă — că oamenii muncii din județul Arad., în frunte cu comuniștii, vor face totul pentru a întimpina Congresul al XIV-lea al partidului, eveniment de însemnătate istorică in viața patriei și poporului, cu noi și importante realizări in muncă, dînd astfel expresie deplinei noastre adeziuni la politica partidului și statului nostru, la măreața operă

BULETIN RUTIER
Informații de fa Inspectoratul General al Miliției 

Direcția circulație
Instalarea mai devreme a Întunericului in acest anotimp, frecventa cetei pe unele trasee și ploile care reduc vizibilitatea impun o maximă atenție în conducerea autovehiculelor. Aceasta înseamnă rulaj in trepte inferioare de viteză, acționarea moderată a comenzilor pe șoselele cu aderentă redusă, acomodarea cu folosirea frînei de motor și evitarea manevrelor de depășire pe sectoarele de drum situate în curbe sau pante, unde in condițiile unui carosabil umed orice bruscare a frinei sau a volanului poate determina pierderea controlului asupra autovehiculelor. în apropierea orașului Rupea, județul Brașov, un automobilist care a circulat cu viteză excesivă in condiții de ploaie a pierdut controlul volanului și a izbit mașina de un copac, două persoane fiind grav rănite. In localitatea Broștenl. județul Mehedinți, viteza neadaptată cu care un alt automobilist a pătruns într-o curbă s-a soldat cu accidentarea conducătorului auto și a unui pasager. Alți automobiliști care riscau, prin- tr-o asemenea manieră nepreventivă de conducere, să devină victimele u- nor accidente, au fost opriți la timp de către agenții de circulație în cadrul unor acțiuni vizind combaterea excesului de viteză și a consumului de alcool. Astfel. în localitatea Tirana. județul Mehedinți, autoturismul 2-DJ-5411 a fost înregistrat de aparatul radar cu 129 kilometri pe oră, iar 3-CS-1831 cu 126 kilometri pe oră — viteze extrem de periculoase pentru siguranța circulației și pentru propria lor viață. O mare imprudentă a dovedit și conducătorul unui autoturism care. In condițiile unui drum alunecos, a străbătut localitatea Liești. județul Galați, cu 101 kilometri pe oră.Alternanta unor porțiuni de drum umede cu altele uscate sporește riscul producerii accidentelor ca urmare a neadaptării vitezei. Deosebită atenție se cere din partea automobiliștilor începători, care au intrat în posesia permisului ds conducere in sezonul cald și nu au incă formate deprinderile necesare pilotării in siguranță a mașinilor in condiții de drum mai dificile. Aceștia

la hectar
La tomate

IN JUDEȚUL GIURGIU
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Vărăști — 113 800 kg la 
hectar

La morcovi
IN JUDEȚUL PRAHOVA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cocorăștii Colt — TI 170 
kg la hectar

La struguri 
pentru vin 

IN JUDEȚUL VÎLCEA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Drăgășani — 21 270 kg la 
hectar

La mere
IN JUDEȚUL VÎLCEA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Olănești — 31650 kg la 
hectar

La prune
IN JUDEȚUL VÎLCEA

• Stațiunea de Cercetare si Pro
ducție Pomicolă Rimnicu Vîlcea 
— 21 200 kg la hectar

în telegramele adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU, secretar 
general a! Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România. lucrătorii ogoarelor din unitățile agricole de stat și cooperatiste amintite raportează terminarea recoltării unor culturi si obținerea de producții mari la hectar, superioare prevederilor de plan.în telegrame se «rată că în această perioadă se acționează la efectuarea insămințărilor de toamnă, strtngerea operativă a tuturor produselor de pe cimp, transportul recoltei la bazele de recepție, la recoltarea și depozitarea furajelor, la executarea celorlalte lucrări a- gricole de sezon.în Încheierea telegramelor este exprimat angajamentul oamenilor muncii din aceste unități fruntașe de a nu precupeți nici un efort pentru a realiza producții agricole tot mai mari, Înfăptuind astfel cerințele și obiectivele noii revoluții agrare.

cincinalde făurire s socialismului si comunismului pe pămîntul României.La rindul său, colectivul întreprinderii de Prefabricate din Beton „Progresul" București a raportat îndeplinirea planului la pro- ducția-marfă industrială pe trei ani și zece luni din actualul cincinal, obținind pînă acum o producție suplimentară în valoare de 35 milioane Iei, ceea ce va permite realizarea sarcinilor de plan pe acest an ■ pînă la data de 15 noiembrie.

trebuie să se obișnuiască treptat cu maniera de rulaj specifică în asemenea Împrejurări, circulînd cu viteze moderate și evitind acționarea bruscă a comenzilor, mai ales în curbe și la pătrunderea in intersecții. Imprudența cu care conducătorul unei motorete din județul Covasna, posesor al permisului de conducere de numai o lună, a circulat cu aproape 70 kilometri pe oră în condiții da ploaie, s-ar fi putut solda cu accidentarea sa dacă nu ar fi fost oprit la timp. într-o ipostază asemănătoare, după lăsarea serii un alt moto- retist din județul Giurgiu a intrat in spatele unei căruțe, rănindu-și grav soția.în uneia cazuri, excesul de viteză se datorează și consumului de băuturi alcoolice. Chiar consumat in cantități mici, alcoolul afectează reflexele, acuitatea vizuală, capacitatea de a conduce în siguranță autovehicule. La Cugir, conducătorul unul autoturism, urcindu-se la volan sub influența alcoolului și circulînd cu viteză excesivă, a intrat în coliziune cu o căruță. Pe raza localității Breaza, județul Prahova, șoferul unei autobasculante, aflîndu-se sub influenta alcoolului, a pierdut controlul volanului și a- intrat cu mașina intr-un stîlp.în actualele condiții de circulație conducătorii de vehicule trebuie să manifeste atenție sporită și în timpul traversării pasajelor la nivel cu calea ferată. La pasajul feroviar nepăzit din localitatea Lăpugiu, județul Hunedoara, un tractorist care nu a oprit și nu s-a asigurat la traversarea acestuia a fost surprins de o locomotivă, fiind grav rănit, iar autovehiculul distrus aproape in întregime. Un număr sporit de pasaje la nivel cu calea ferată au fost prevăzute cu semnalizări automate optice și acustice, care intră în funcțiune cu cîteva minute înainte de trecerea trenului. Conducătorii da vehicule au obligația să oprească de Îndată ce semnalele intră în funcțiune. Dacă după trecerea trenului semnalele continuă să funcționeze ei trebuie să rămînă pe loc, deoarece urmează să treacă un alt tren.

Cu prilejul celei de-a 40-a 
aniversări a întemeierii 
Republicii Democrate 

GermaneCu prilejul celei de-a 40-a aniversări a întemeierii Republicii Democrate Germane, ambasadorul acestei țări la București. Herbert Plaschke, a oferit, joi. o recepție.Au participat tovarășii Manea Mănescu. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat. Constantin Olteanu. membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim viceprim-ministru al guvernului, miniștri. adjuncti de șefi de secție la C.C. al P.C.R.. membri ai conducerilor unor ministere si instituții centrale. organizații de masă și obștești, generali si ofițeri, oameni de știință, artă si cultură, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în tara noastră.
★Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a Întemeierii Republicii Democrate Germane, joi a avut loc. la cinematograful ..Studio" din Capitală, „Gala filmului din R.D.G.", A fost prezentat un film artistic.Au luat parte tovarășii Constantin Olteanu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Suzana Gâdea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. președintele Consiliului Culturii si Educației Socialiste, adjuncti de șefi de secție la C.C. al P.C.R.. membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, al altor ministere si instituții centrale, oameni de artă si cultură, un numeros public.Au fost prezenți Siegfried Anders, Însărcinat cu afaceri ad-interim al Ambasadei R.D. Germane la București. șefi de misiuni diplomatica acreditați In tara noastră.(Agerprea)

CONSTANȚA: Cu cetățenii, 
în folosul cetățenilorEste de-a dreptul Impresionant volumul construcțiilor realizate astăzi în județul Constanța. Hărnicia constructorilor este dovedită de ritmul în care muncesc, de numărul apartamentelor realizate. Calitatea lucrărilor certifică priceperea și competenta lor profesională. Existența unui vast șantier pe aproape întreg teritoriul județului este o realitate vizibilă la tot pasul.Anual, la Medgidia »a clădesc 200—300 de apartamente. Primarul orașului ne vorbea, aduclnd în discuție spiritul gospodăresc, atașamentul, abnegația cu care cetățenii se înscriu ia rezolvarea problemelor localității, despre existența unei autentice competiții a hărniciei, între circumscripții, cartiere și chiar unități economice. Cu sprijinul locuitorilor, s-au realizat reparații și întrețineri de străzi, diverse alte lucrări în zonele de agrement și pe faleza orașului, s-au extins spatiile verzi, rețeaua de apă și canalizare a orașului, au fost a- menajate incintele școlilor, numeroase baze sportive. Acțiunile, inițiativele gospodărești ale cetățenilor se ridică, din punct de vedere valoric, in fiecare an, la peste 80 milioane lei, efectele acestora regăsindu-se la tot pasul, ele conturînd, într-o frumoasă simbioză a muncii, Medgidia de azi.Și la Năvodari, oraș conturat pe harta țării ca o reprezentativă citadelă a chimiei românești, tot ceea ce se Înalță, tot ceea ce se realizează in plan economic și edilitar, tot ceea ce concură la aspectul îngrijit, primitor al acestei localități ține de munca cetățenilor. Peste 120 000 arbori și arbuști ornamentali plantați în diferite zone ale orașului, peste 25 hectare de teren amenajat pentru spații verzi, reparat, salubrizat și modernizat străzi și trotuare pe Întinse suprafețe — iată doar cîteva elemente care întregesc bilanțul acțiunilor gospodărești inițiate de locuitorii acestei așezări.La Cernavodă, localitate care a beneficiat în ultimii ani de amplasarea unor obiective de importanță națională, ritmul alert al construcțiilor de locuințe este susținut de eforturile conjugate ale constructorilor și locuitorilor. Pînă la sfîrșitul anului urmează a ti date în folosință peste 430 de noi apartamente ce se vor adăuga celor mai bine de 4 000 existente în prezent, întregind astfel zestrea edilitară a orașului. (Lucian Cris- tea).
BOTOȘANI : Noi utilaje 

agricoleColectivul întreprinderii Mecanice pentru Agricultură Botoșani lansează în producție noi tipuri de utilaje destinate lucrărilor agricole din cimp și activității din zootehnie. „Recent — ne informa in- ginerul-șef al unității, Mircea Balan — s-a expediat. în șase locuri din tară, un lot de cultivatoare destinate experimentării unor tehnologii noi de întreținere a culturilor, prin care se elimină operația de arat, asigurîndu-se. implicit. însemnate economii de carburant, într-o fază avansată de asimilare se află o nouă familie de cultivatoare universale pentru prășit și afinat solul, care se va executa in șase variante, cu parametri de exploatare superiori, productivitate mărită si capacitate de adaptare sporită la situațiile de lucru. Un colectiv de specialiști din unitate a conceput și produs un nou utilaj pentru zootehnie : mașina de distribuire simultană pe ambele părți a nutrețurilor. (Eugen Hruș- că).
GALAȚI : Transport 

în comun și cu troleibuzulȘi municipiul Galați dispune acum de un nou și modern mijloc de transport in comun — troleibuzul. Primul traseu face legătura între cel mai mare cartier de locuințe al orașului — „Dunărea" — și zona sa centrală, măsurînd peste 10 kilometri. în curînd, circulația cu troleibuzul — care se adaugă traseelor de autobuze și tramvaie — se va extinde și pe alte linii. (Dan Plăeșu).

Domnului HAFEZ AL-ASSAD
Președintele Republicii Arabe Siriene

DAMASCCu ocazia zilei dumneavoastră de naștere am deosebita plăcere să vă adresez sincere felicitări, Împreună cu cele mai bune urări de sănătate șl fericire personală.Doresc să reafirm șl eu aceat prilej convingerea că legăturile de prietenie și Colaborare exfstente intre România și Siria se vor intări șl dezvolta continuu, pe baza înțelegerilor la care am ajuns împreună, in interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și destinderii internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Cu privire Ia rezultatele ședinței Consiliului militar 
al Forțelor Armate Unite ale statelor participante 

la Tratatul de la Varșoviaîn perioada 3—5 octombrie 1989 a avut loc la Varșovia. în Republica Populară Polonă, ședința ordinară a Consiliului militar al Forțelor Armate Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia.La lucrările ședinței, desfășurate sub președinția comandantulul-sef al Forțelor Armate Unite, general de armată P. G. Lusev. au luat parte membrii Consiliului militar, reprezentanți al armatelor aliate si organelor de conducere ale Forțelor Armate Unite.Consiliul militar a analizat rezultatele pregătirii Forțelor Armate
Cronica zileiCu prilejul cele! de-a 40-a aniversări a stabilirii relațiilor diplomatice între Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză, ambasadorul R. P. Chineze la București, Wang Jinqing, a oferit, joi, un dineu.Au participat Ion Pățan, ministrul finanțelor, Ion Popescu-Puțurl, președintele Asociației de Prietenie Româno-Chineză, adjuncțl de șefi de secție la C.C. aî P.C.R., membri ai conducerii altor ministere și instituții centrale, ziariști.In alocuțiunile rostite s-a arătat că stabilirea relațiilor diplomatice, acum 40 de ani, imediat după proclamarea R. P. Chineze, a constituit un eveniment de mare Însemnătate în Întărirea și dezvoltarea pe un plan superior a prieteniei și colaborării dintre țările, partidele și popoarele noastre.S-a subliniat faptul că un rol deosebit in consolidarea și diversificarea continuă a acestor raporturi l-au avut vizitele reciproce șl înttlnirile la nivel înalt, desfășurate atît Ia București, cît șl la Beijing, care, prin înțelegerile convenite, au contribuit în mod hotărltor la dezvoltarea relațiilor româno-chineze pe multiple planuri, spre binele și interesul ambelor țări șl popoare, al cauzei generale a socialismului, progresului șt păcii in lume.

♦Ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, general-colonel Vasile Milea. a adresat o telegramă de felicitare ministrului apărării naționale al Republicii So
BUCUREȘTI : Aparatură medicală modernăO atenție deosebită acordă colectivul întreprinderii „Industria Tehnică Medicală" producerii și diversificării echipamentelor și aparaturii destinate ocrotirii sănătății. în prezent, aici se execută peste 600 de produse, intre oare blocuri operatorii, mese pentru intervenții chirurgicale, aparate de anestezie și ventilație, echipamente de sterilizare, echipamente stomatologice și altele. O atenție prioritară o acordă muncitorii specialiști de aici realizării aparaturii destinate unui domeniu de mare actualitate în lumea medicală —
ACTUALITATEA SPORTIVĂ

FOTBAL : Loturile reprezentative pentru meciul 
Danemarca — RomâniaIeri, antrenorul E. Jenei a definitivat lotul nostru reprezentativ pentru meciul Danemarca — România din preliminariile campionatului mondial, meci programat la Copenhaga. in ziua de 11 octombrie. Din acest lot fac parte : Lung. Stelea — Petrescu. lovan. Andone. Rednic. Săndoi. Klein — Sabău. Popescu, Mateut. Lupu, Rotariu. Mujnai — Hagi. Cămătaru. Șt. Stoica (de la Universitatea Craiova) si M. Popa (de la Farul).în lotul danez au fost selecționați următorii jucători : Schmei- chel. Rasmunsen — Olsen. Sivaebak, J. Nielsen, K. Nielsen, Larsen,

♦
CICLISM. Cea de-a 27-a ediție a Turului ciclist al României a continuat joi cu etapa a 5-a. desfășurată pe traseul Miercurea-Ciuc — Tg. Mureș. La capătul celor 150 km aco- periți într-o trenă rapidă, primul a trecut linia de sosire rutierul român Dănuț Catană. cronometrat în 4 h 12’48”. urmat. în același timp, de Șl. Anton și de polonezul W. Wisniewski. Tricoul galben a fost preluat da Dănut Catană. care conduce în clasamentul general individual, urmat de Șt. Anton (la 8 sec.) și C. Popa (la 9 sec.). Astăzi are loc etapa a 6-a. Tg. Mureș — Alba Iulia (138 km).
ȘAH. • După două partide, în meciurile semifinale ale turneului candidaților la titlul mondial la șah, ce se desfășoară la Londra, scorurile sînt următoarele : Timman — Speel- man 1,5—0,5 ; Karpov — Iusupov 1—1. în partida a doua olandezul Timman a cîștlgat în 31 de mutări la campionul englez, iar cei doi mari maeștri sovietici au convenit din nou asupra remizei. • Cupa mondială de șah pe echipe se va desfășura anul acesta intre 28 octombrie — 8 noiembrie in orașul elvețian Lucerna și va reuni formațiile U.R.S.S., S.U.A., Iugoslaviei. R. P. Chineze, Cubei, Ungariei, Marii Britanii, Elveției și o selecționată din Africa.
BASCHET. • în Sala sporturilor din Cluj-Napoca, In meci pentru „Cupa campionilor europeni" la baschet feminin, echipa locală Universitatea a întrecut cu scorul de 90—61 (45—36) formația Partizan Tirana. învingătoare și în prima partidă (81—72), clujencele s-au calificat în faza următoare a competiției. • La Leverkiisen (R. F. Ger- 

Unite pe anul în curs șl. pornind de la hotăririle adoptate la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia, din iulie 1989, a stabilit sarcini pentru anul de instrucție următor. Au fost examinate, de asemenea, o serie de alte probleme care intră în competenta comandamentului Forțelor Armate Unite.Ședința s-a desfășurat într-o atmosferă de .prietenie. înțelegere reciprocă si colaborare tovărășească, de lucru.

cialiste Cehoslovace, general de armată Milan Vadavik. cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a Zilei Armatei Populare Cehoslovace.Cu același prilej, la Casa Centrală a Armatei a avut loc o adunare festivă la care au participat cadre militare din garnizoana București. Despre semnificația evenimentului aniversat a vorbit colonel Eugen Altschul. atașatul militar si aero al R. S. Cehoslovace în tara noastră. A fost de fată Jan Papp, ambasadorul R. S. Cehoslovace la București.De asemenea, atașatul militar si aero al R. S. Cehoslovace la București s-a lntilnit cu cadre si militari in termen din două garnizoane ale armatei noastre.Particlpantii la activități au vizionat filme documentare si fotoexpo- zitii cu aspecte din viata si preocupările militarilor cehoslovaci puse la dispoziție de ambasadă.
★Cu prilejul Zilei Forțelor Armate •le R. A. Egipt, general de brigadă Essam Abdel Halim Abdel Mak- soud. atașat al apărării al acestei țări la București, a oferit, joi, o recepție.Au participat reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale. Ministerului Afacerilor Externe, generali si ofițeri superiori, alte oersoana oficiale, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în tara noastră. alti membri ai corpului diplomatic. (Ager preș»

microchirurgia. Ca urmare, In întreprindere s-au creat laboratoare și o stație pilot unde se experimentează tehnologii noi, aparatura fiind testată cu ajutorul calculatorului electronic. Dintre cele mal noi realizări ale acestui colectiv se remarcă aparatura de ventilație multifuncțională cu jet și aparaturile complexe pentru sălile de o- perație. Acestea au fost livrate clinicilor, spitalelor șl policlinicilor din țară, asigurînd ridicarea nivelului tehnic de investigații medicale, ceea ce conduce, implicit, la creșterea calității actului medical. 
(Gheorghe Ionițâ).

Heintze, Helt, Jensen. Bartram. Vil- fort. M. Laudrup, B. Laudrup, Elstrup si Povlsen.Echipa de tineret a României va juca la 10 octombrie. în orașul Holbaeck, o partidă din campionatul european de tineret, cu formația similară a Danemarcei. Antrenorul M. Radulescu a selecționat următorul lot : Prunca. Tene — Cotora. Bucur, Lucaci, Crîstea. Motroc II. M. Pană — I, Stan. Fulga, Hanganu, Lupescu. Ursea — Răducioiu. Stanici, Vlădoiu și I. Dumitrescu. Jucătorii Ciocan (Steaua) și Timofte (Dinamo) sînt indisponibili. (V.M.).
★mania), în meci pentru primul tur ai ..Cupei cupelor" la baschet masculin. echipa locală Bayer a întrecut cu scorul de 104—74 (44—30) formația islandeza Njardvik. învingători și în primul joc, baschetbaliștii vest-ger- mani s-au calificat pentru turul următor al competiției.TENIS. 0 Rezultate înregistrate în competiția internațională feminină de tenis „Cupa federației", ce se desfășoară la Tokio : S.U.A. — Grecia 3—0; Japonia — Suedia 3—0 ; R. F. Germania — Finlanda 3—0 ; Anglia — Indonezia 3—0 ; Cehoslovacia — Belgia 3—0 ; Danemarca — Polonia 3—0 ; Austria — Mexic 2—1. 3 In turneul de tenis de la Stuttgart, francezul Henri Leconte â obținut o surprinzătoare victorie cu 6—4, 7—6 în fața campionului cehoslovac Ivan Lendl, cotat favoritul nr. 1 al concursului.

FOTBAL. La Dortmund, în meci contînd pentru preliminariile campionatului mondial de fotbal, selecționata R. F. Germania a întrecut cu scorul de 6—1 (1—0) formația Finlandei, în clasamentul grupei a 4-a europene conduce echipa R. F. Germania — 7 puncte (din 5 jocuri disputate), urmată de formațiile Olandei — 6 puncte (din 4 meciuri), Finlandei — 3 puncte (din 5 partide) și Tării Galilor — 2 puncte (din 4 jocuri).
VOLEI. în ziua a doua a Campionatului feminin de volei al Asiei, competiție ce se desfășoară la Hong Kong, selecționata R. P. Chineze a învins cu scorul de 3—0 (15—0, 15—4, 15—2) echipa Australiei, iar reprezentativa Japoniei a cîștigat, tot cu 3—0 (15—2, 15—1, 15—2), meciul CU formația Indoneziei.



Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-chinezBEIJING 5 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, si a tovarășei Elena Ceausescu au fost transmise tovarășului Jiang Zemin, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, un cordial salut si cele mai bune urări de sănătate, fericire si succese In întreaga activitate, de progres si bunăstare poporului chinez prieten, de noi si tot mai mari realizări comuniștilor. tuturor oamenilor muncii chinezi In edificarea socialistă a patriei.Totodată, s-au transmis, din partea tovarășului Nicolae Ceausescu si a tovarășei Elena Ceaușescu, un cald salut, urări de sănătate, viată îndelungată si succese în activitate tovarășilor Deng Xiaoping, președintele Comisiei Militare a C.C. al Partidului Comunist Chinez. Yang Shang- kun. președintele Republicii Populare Chineze. Li Peng. premierul Consiliului de Stat.Mulțumind pentru mesaj. tovarășul Jiang Zemin a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceausescu si tovarășei Elena Ceaușescu. din partea sa si a tovarășilor Deng Xiaoping. Yang Shangkun, Li Peng, un cald salut prietenesc. împreună cu cele mai bune urări de sănătate, viată lungă si succese în activitatea de conducere a partidului si statului, de prosperitate si fericire poporului român prieten, de noi si mari înfăptuiri in opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Schimbul de mesaje a avut loc cu prilejul primirii de către tovarășul Jiang Zemin a tovarășului Ion Stoian. membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, efectuează. în fruntea unei delegații a P.C.R.. o

SPANIA 

Crearea unei noi organizații a militanților pentru pace

Fonduri pentru dezvoltare - nu pentru înarmare !

Declarația ministrului de externe al ER.S.S. 
la Încheierea vizitei in Nicaragua

vizită în Republica Populară Chineză.In cadrul întrevederii su fost evidențiate relațiile tradiționale de strinsă prietenie șl solidaritate militantă dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, colaborarea și cooperarea rodnică, pe multiple planuri, dintre România șl China, fiind reafirmată hotărirea de a acționa împreună pentru dezvoltarea lor tot mai puternică și în viitor.A fost subliniat rolul determinant el convorbirilor și înțelegerilor convenite cu prilejul intîlnirilor la nivel înalt In dezvoltarea continuă a relațiilor bilaterale, în interesul popoarelor român și chinez prietene, al colaborării internaționale, al păcii și socialismului.
★Delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Ion 6toian, a avut convorbiri cu tovarășii Wu Xueqian, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze, și Zhu Liang, membru al C.C. al P.C. Chinez, șeful Secției pentru relații externe a Comitetului CentratS-a procedat la o informare reciprocă privind preocupările celor două partide in construcția socialismului și s-a efectuat un schimb de păreri privind unele probleme internaționale și ale mișcării comuniste și muncitorești. A fost relevată necesitatea continuării conlucrării, a unor eforturi comune ale celor două partide și țări in scopul promovării pe arena mondială de noi inițiative în direcția dezarmării, în primul rind a dezarmării nucleare, întărirea solidarității internaționale in lupta împotriva imperialismului, a oricăror încercări de amestec în treburile interne ale altor state, pentru apărarea independenței popoarelor, respectarea drepturilor lor de a-și hotărî de sine stătător calea dezvoltări^ economice și sociale.

La ceremonia inaugurală a asociației. care a avut loc la Malaga, reprezentanții organizației ecologice si pacifiste internaționale ..Greenpeace" au anunțat că. numai in prima jumătate a acestui an, in portul Malaga au acostat 32 de nave militare, dintre care sase nave americane avînd Ia bord 36 rachete cu focoase nucleare.
un procent din produsul lor național brut, în timp ce pentru achiziționarea de armament cheltuiesc patru la sută. Subliniind importanța pe care o are pregătirea de cadre naționale calificate pentru dezvoltarea economiilor statelor africane, vorbitorii au făcut, în același timp, apel la găsirea unor modalități de oprire a exodului de specialiști de pe continent (brain- drain), fenomen care contribuie și el la actuala criză economică a țărilor africane.

Si retragerea consilierilor militari străini, ca si pentru elaborarea unor măsuri stricte si cuprinzătoare de încredere si control al obligațiilor asumate de către părți. U.R.S.S. — a spus Eduard Șevardnadze — consideră că a sosit momentul stabilirii relațiilor diplomatice cu toate statele Americii Centrale și va face aceasta cu fiecare tară care îsi va exprima dorința în acest sens.

Un deziderat în consens cu interesele 
de pace ale tuturor popoarelor:

Soluționarea pe cale pașnică
a situațiilorNAȚIUNILE UNITE (Corespondentă de la Neagu Udroiu).în luările de cuvînt din ședințele plenare ale Adunării Generale este evocată frecvent preocuparea Organizației Națiunilor Unite pentru solutionarea conflictelor regionale, pentru găsirea de rezolvări politice, negociate în toate situațiile de tensiune de pe glob, ca un demers de mare însemnătate în ansamblul strategiei de instaurare a păcii în lumea în care trăim.In acest cadru, în spiritul considerentelor și propunerilor României, ale președintelui Nicolae Ceaușescu, prezentate de la tribuna Adunării Generale, delegația tării noastre a reafirmat poziția de principiu privind necesitatea încetării neintîrzia- te a conflictelor existente în diverse regiuni ale globului. Luînd cuvîntul în comisia pentru probleme juridice, ambasadorul tării noastre Ia O.N.U. a subliniat că Organizația Națiunilor Unite trebuie să reafirme obligația statelor de a renunța la forță în relațiile dintre ele. de a respecta dreptul fiecărui popor de a-si alege liber propria cale de dezvoltare, fără vreun amestec din afară.Referindu-se la necesitatea si posibilitatea ca O.N.U. să se implice de o manieră mai hotărîtă si mai eficace in solutionarea diferendelor, vorbitorul a insistat ca organizația mondială să fie privită nu doar ca un forum politic de dezbateri, uneori controversate si tardive, cind conflictele au atins deja anumite grade de gravitate. Se impune ca O.N.U. să servească drept forum diplomatic preventiv, care să depună eforturi în vederea evitării stărilor conflictuale. a căutării de soluții reciproc acceptabile. într-o etapă cind acest lucru este mult mai bine venit.Reprezentantul român a formulat o serie de propuneri menite să asigure îndeplinirea de către O.N.U. a rolului său în asigurarea păcii si securității pe planeta noastră, de a se situa in prim-planul acțiunilor destinate reglementării pașnice a tuturor diferendelor.Reafirmind că România susține proclamarea unul deceniu pentru dreptul international (1990—1999), reprezentantul tării noastre s-a referit la obligația ce revine fiecărui stat în promovarea unei politici de respect al independentei si suveranității naționale a altor țări, de neamestec in treburile interne, de dezvoltare a colaborării internaționale, ca o condiție esențială de reducere a tensiunii si instaurării unui climat de pace si încredere reciprocă.S-a subliniat că România se pronunță pentru elaborarea si adoptarea unei convenții universale asupra reglementării pașnice a diferendelor.

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres) în plenara Adunării Generale a O.N.U. continuă dezbaterile de politică generală.Problemele politice, militare, ecologice și umanitare sînt atît de legate între ele încît pot fi soluționate numai prin eforturi comune — a declarat ministrul cehoslovac de externe, Jaromir Johanes, Un rol* 1 important în menținerea păcii generale — a subliniat el — revine continentului european. în acest context, a menționat hotărîrea R.S. Cehoslovace de a reduce unilateral forțele armate cu 12 000 de militari, de a lichida 850 de tancuri, 165 de transportoare blindate și 51 de avioane militare. Anul acesta — a precizat ministrul cehoslovac de externe — R.S.C. își va reduce producția militară cu 16 la sută, iar în anul

MADRID 5 (Agerpres). — La Madrid s-a anunțat oficial constituirea unei noi organizații a militanților pentru pace si dezarmare — „Asociația — spațiu liber pentru pace". Scopul organizației constă in intensificarea luptei pentru respectarea statutului nenuclear al tării si împotriva intrării in porturile spaniole a navelor cu arme nucleare la bord.
NAIROBI 5 (Agerpres). — Oamenii de știință africani, participant! la un simpozion asupra științei și tehnologiei pe continent, ale cărui lucrări s-au deschis la Nairobi, au cerut guvernelor statelor continentului să depună eforturi pentru alocarea In a-i est scop a unor sume mai Importante în bugetele naționale. Participanțlt nu arătat că în prezent statele africane alocă pentru activități de cercetare științifică și dezvoltare doar

MANAGUA 5 (Agerpres). — în- tr-o declarație făcută la încheierea vizitei sale in Nicaragua, ministrul de externe al U.R.S.S.. Eduard Se- vardnadze. a arătat că Uniunea Sovietică sprijină ideea constituirii unui mecanism permanent de tratative pentru examinarea problemei nivelurilor de armamente și a forțelor armate în țările din regiune, pentru desființarea bazelor militare străine

conflictualecare trebuie să răspundă cerințelor actuale ale relațiilor internaționale.In dezbaterile din cadrul O.N.U. se fac aprecieri, larg împărtășite, potrivit cărora, în ultimii ani, organizația mondială a făcut numeroase demersuri pentru a iniția un dialog între , părți aflate în conflict.Namibia — subiectul cel mai des abordat în dezbateri — se află în- tr-un marș spre independentă. Dar nici în acest caz. s-a remarcat, apele nu sînt cu totul limpezi. De altfel, trebuie spus că. alături de vocile care nu contenesc să exprime speranța în succesul cît mai curînd posibil al decolonizării acestui teritoriu — fostă colonie germană și aflat vreme îndelungată sub stăpî- nirea Republicii Sud-Africane — in afara O.N.U. se fac auzite poziții care nu au nimic comun cu voința poporului namibian.Frecvent evocate se dovedesc a fi Libanul și situația acestei țări, ce pare fără ieșire, absența unor progrese în perioada de după încetarea luptelor în conflictul Iran—Irak, situația complexă din America Centrală, amînările repetate în problema cipriotă și altele. Se vorbește cu îngrijorare de menținerea acestor focare de tensiune, evidențiindu-se că O.N.U. trebuie să se implice cit mai activ în găsirea unor soluții juste și durabile.Dar cel mal adesea se susține necesitatea rezolvării neîntîrziate a situației din Orientul Mijlociu, a problemei palestiniene. Dacă asupra detaliilor se observă existența unui registru larg de opinii, rămîne cvasiunanimă convingerea că trebuie grăbită pe toate căile convocarea unei conferințe internaționale în Orientul Mijlociu, sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite, cu participarea tuturor părților interesate, care să ducă la solutionarea, o dată pentru totdeauna, a acestui conflict cu implicații mult dincolo de cuprinderea lui regională.Trebuie spus, că, vorbind despre activitatea O.N.U. și despre implicarea ei în rezolvarea tuturor problemelor majore din viata internațională, dezbaterile din cadrul sesiunii relevă mal mult ca oricind obligația de a se așeza la temelia, relațiilor interstatale principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, renunțării la forță și la amenințarea cu forța, al avantajului reciproc. Principii a căror viabilitate este validată de întreagă evoluție a vieții internaționale, ca singurele in măsură să asigure eficienta eforturilor pentru edificarea unei lumi mai bune si mai drepte, a păcii, înțelegerii si colaborării.
Continuarea dezbaterilor din Adunarea Generală a O.N.U.viitor cu 25 procente. In perioada 1989—1990 cheltuielile destinate apărării vor fi reduse cu 15 la sută. Johanes a subliniat necesitatea creșterii rolului O.N.U. în viața internațională, în soluționarea pe cale politică a conflictelor regionale.Președintele Zairului, Mobutu Șese Seko, a consacrat o mare parte a discursului său problemelor economice și politice care confruntă în prezent Africa. Principalii factori care impietează asupra creșterii economice și a dezvoltării continentului african — a subliniat vorbitorul — rezidă în uriașa povară a datoriei externe și deteriorarea continuă a termenilor de schimb. Referindu-se la dialogul în vederea reconcilierii naționale în Angola, vorbitorul a

Reuniune a miniștrilor de 
externe ai țărilor nealiniateNAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). — Miniștrii de externe ai țărilor nealiniate au participat, la New York, la o reuniune în cadrul căreia au fost discutate posibilitățile de coordonare a pozițiilor acestor state în legătură cu problemele aflate pe a- genda actualei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. A fost, de asemenea. exprimată hotărîrea membrilor mișcării de nealiniere de a adopta măsuri corespunzătoare pentru convocarea unei conferințe internaționale de pace privind Orientul Mijlociu, sub auspiciile O.N.U.
S-a încheiat prima etapa 

a retragerii trupelor 
sovietice staționate 

temporar în R.P. MongolaULAN BATOR 5 (Agerpres). — După cum transmite agenția T.A.S.S., s-a încheiat prima etapă a retragerii trupelor sovietice staționate temporar pe teritoriul Republicii Populare Mongole. Au fost retrase trei divizii, inclusiv una de tancuri și una de aviație.
S.U.A. nu au dreptul 

să intervină în Panama
Declarația președintelui 

PeruluiLIMA 5 (Agerpres). — Președintele Perului. Alan Garcia, a arătat. în declarații făcute presei, la Lima, că S.U.A., deși pot să-și exprime opinia asupra situației panameze, nu au dreptul să intervină pe cale militară în Panama sau să exercite presiuni economice și de altă natură împotriva acestei țări. Șeful statului peruan a menționat că opinia publică din America Latină — ca și cea nord-americană — nu va accepta o Intervenție militară a S.U.A. în Panama, care, în opinia sa, ar duce la agravarea crizei regionale.
Șomajul afectează milioane 

de oameni în Europa 
occidentalăPARIS 5 (Agerpres). — După cum Informează ziarul „I’Humanite", citînd un raport al Eurostat, publicat la Bruxelles, numărul șomerilor înregistrați oficial in cele 12 țări membre ale C.E.E. depășește 14 milioane. Rata medie a șomajului in Piața comună este de 9,3 la sută din totalul populației active.BERLINUL OCCIDENTAL 5 (Agerpres). — în Berlinul occidental au fost înregistrați, la sfîrșitul lunii septembrie. 84 153 de șomeri. Această cifră corespunde unei rate a șomajului de 8,9 la sută.

chemat toate țările membre ale O.N.U. să sprijine eforturile acestei țări în direcția reglementării situației interne, care va contribui la restabilirea păcii pe continentul african și la destindere in lume.Abordînd o serie de probleme internaționale. reprezentanta Pakistanului. Nusrat Bhutto, a afirmat că tara sa respectă conceptul neproli- ferării nucleare, dar așteaptă ca puterile nucleare să adopte măsurile corespunzătoare în vederea eliminării propriilor arsenale atomice, Pe de altă parte, a subliniat vorbitoarea. conceptul neproliferării nu trebuie folosit ca un pretext pentru a împiedica țările in curs de dezvoltare să achiziționeze tehnologie nucleară în scopuri pașnice.

Acțiunile de destabilizare și amestec 
in treburile interne-practici inadmisibile, 

contrare dreptului internațional
O cuvîntare a tovarășului Erich Honecker în preajma 

aniversării a 40 de ani de la întemeierea R.D. GermaneBERLIN 5 (Agerpres) — După cum s-a anunțat. Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, s-a întilnit — in ajunul împlinirii a 40 de ani de laÎntemeierea R.D. Germane — cu luptători antifasciști din Rezistență, cu vechi activiști și membri fondatori ai P.S.U.G., precum și al partidelor aliate din R.D.G. In cu- vintarea rostită. Erich Honecker a subliniat că înfăptuirea puterii muncitorilor și țăranilor, a socialismului pe pămînt german a fost o infrîm- gere pentru militarismul german și pentru imperialism, a reprezentat o victorie pentru forțele sănătoase ale poporului german, și în primul rînd pentru clasa muncitoare și partidul său. P.S.U.G. In cursul celor patru decenii, a spus el, s-a confirmat că existența R.D. Germane socialiste este o șansă pentru poporul german, pentru popoarele Europei. securitatea și stabilitatea pe continentul nostru primind un sprijin puternic și de nădejde. Vorbitorul a subliniat că R.D.G. constituie un exemplu a ceea ce poate fi realizat dacă este lichidată exploatarea omului de către om șl dacă se acționează cu consecventă pentru asigurarea unei păci durabile. Ară- tind că în cele patru decenii au fost obținute succese ca în nici o altă perioadă din istoria poporului german, el s-a referit la politica pe plan social, la importantele realizări în domeniul construcției de locuințe, care constituie o ilustrare evidentă a schimbărilor Înfăptuite in viața materială și culturală a poporului și tineretului din R.D.G.în continuare. Er’ch Honecker a relevat că cei căroia social smul le este ca un spin în ochi nu se împacă cu socialismul De pămînt german, în R.D.G. In R F.G.. a continuat el, se consideră că, în acest moment, printr-un atac global, R.D.G. ar putea fi destabilizată. Dar această tentativă este sortită eșecului. Cu cît mai puternic se aud acolo strigătele de „menținere a Reichului german în cadrul granițelor din 1937", de „schimbare a statu-quo-ului in Europa" sau privind „datoria de protejare a tuturor germanilor" și cu cît mai des se Încalcă acolo cuvîntul dat în problema respectării drepturilor omului, cu atît mai Clar va fi răspunsul nostru, a relevat vorbitorul. R.D.G. este și rămine o stavilă fermă Împotriva tuturor încercărilor de a revizui rezultatele celui de-al doilea război mondial șl evoluția postbelică, realitățile teri- torial-politice din Europa. Acționăm pentru Întărirea R.D.G. ca stat socialist. R.D.G. este șl rămine, da asemenea, o stavilă împotriva neonazismului si a adeptilor acestuia, care au răsărit acum tn R.F.G.. unde •int tolerați șl chiar promovați, ca și cind n-ar fi existat niciodată barbaria șl aventura Îngrozitoare a Reichului german de a Încerca să cucerească lumea. Succesele in alegerile din R.F.G. obținute de aceste
Președintele P.C.G. condamnă amestecul 
R.F.G. în treburile interne ale R.D. GermaneBONN 5 (Agerpres). — întemeierea. cu 40 de ani în urmă, a Republicii Democrate Germane a constituit o cotitură in istoria germană și un progres istoric real — a declarat, intr-o cuvîntare rostită la Diisseldorf, Herbert Mies, președintele Partidului Comunist German, citat de agenția A.D.N. De la crearea sa. statul socialist vecin. în care au fost lichidate bazele și rădăcinile fascismului, mili

elemente reprezintă pentru toți un nou avertisment.Abordînd unele aspecte ale situației politice internaționale, E. Honecker a arătat că R.D.G. va acționa in continuare pentru promovarea procesului de dezarmare, in conformitate cu programul comun de pace convenit de statele participante la Tratatul de la Varșovia. El s-a pronunțat pentru eliminarea armelor nucleare și pentru reducerea armamentelor șl forțelor armate convenționale. In context, a reamintit că măsurile de reducere a efectivului Armatei Populare Naționale cu 10 000 de soldați nu au fost urmate de măsuri similare din partea R.F.G. în Încheiere. E. Honecker a evocat actul istoric de la 7 octombrie 1949, cind pe pămînt german a fost proclamată R.D. Germană, primul stat al muncitorilor și țăranilor.
★BERLIN 5 (Agerpres) — Sub conducerea clasei muncitoare si a partidului ei marxist-leninist, R.D. Germană a devenit un stat socialist modern, care dispune de o industrie și o agricultură ou o înaltă productivitate, în care educația, știința și cultura se află la un nivel superior, fiecărui cetățean fiindu-1 garantată, prin multiple măsuri, securitatea socială — a evidențiat președintele Consiliului de Miniștri al R.D.G., Willl Stoph, într-o cuvîntare rostită la mitingul organizat la întreprinderea „Mikromat" din Dresda — informează agenția A.D.N. Vorbitorul a subliniat : „De aceste * realizări putem să fim cu adevărat mîndri șl nu vom permite niciodată, nimănui să le discrediteze. Știm, desigur, că mai rămin multe de făcut pentru a perfecționa societatea noastră socialistă. Unele obstacole pe drumul nostru au fost deja înlăturate. altele urmează să fie îndepărtate. De aceasta ne putem ocupa singuri, șl așa vom face; toți cetățenii noștri ne pot ajuta în acest sens". Arătînd că, in prezent, forțele imperialiste și revanșarde escaladează campania de denigrare Împotriva R.D.G., W. Stoph a subliniat că aceasta „este Îndreptată spre subminarea și, în cele din urmă, spre lichidarea statului socialist și a ordinii socialiste din R.D.G.". Enu- merînd o serie de practici ale R.F. Germania, contrare dreptului internațional. prin care cetățenii din R.D.G. slnt îndemnați să-și părăsească căminul și să-și trădeze patria. Willl Stoph a spus : „Protestăm cu hotărire împotriva acestor practici ce contravin dreptului internațional șl acordurilor in Vigoare încheiata Intre R.D.G. si R.F.G.". i
★ 1BERLIN 5 (Agerpres). — La Berlin a avut loc o festivitate cu prilejul căreia oameni al muncii fruntași au fost decorați cu Înalte distincții cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a creării R. D. Germane, Informează agenția A.D.N. Willl Stoph, președintele Consiliului de Miniștri al R.D.G., a rostit o cuvîntare.

tarismului. a constituit un factor de stabilitate și pace în Europa, această tară lansînd de nenumărate ori apeluri pentru colaborare pașnică. înțelegere și realism politic — a arătat vorbitorul.Președintele P.C.G. s-a pronunțat Împotriva campaniei duse în R.F.G. împotriva R.D.G.. calificînd-o drept „amestec in treburile interne ale a- cestei țări".
E

R-f.g.: La adăpostul îngăduinței, 
recrudescența grupărilor neonaziste

Un ziar belgian dezvăluie cauzele prăbușirii avionului
de pasageri norvegian

Avionul a fost doborit de o rachetă lansată în cadrul manevrelor 
aeronavale ale N.A.T.O.

După toate probabilitățile, alegerile pentru Bundestagul vest-ger- rnan vor avea loc la sfîrșitul anului 1990. ceea ce asigură, teoretic, un răgaz suficient de pregătire partidelor politice pentru această importantă confruntare cu, alegătorii. Pulsul electorațului va fi verificat însă mult mai devreme. în cadrul unor scrutine locale.Astfel, la alegerile comunale, desfășurate zilele trecute în landul Rhenania de Nord — Westfalia, cel mai populat land al R.F.G., soclal- democrații și-au menținut pozițiile (circa 43 la sută din voturi), in timp ce ecologiștii (8,3 la sută) și liberal- democrații (6,5 la sută) au obținut unele sporuri. în schimb, cu un rezultat de 37,5 la sută din voturi, creștin-democrații au înregistrat o pierdere de 4,7 la sută, comparativ cu scrutinul similar din 1984. Este al patrulea recul electoral înregistrat anul acesta de U.C.D. Gruparea neonazistă „Republicanii" a totalizat, pe ansamblul regiunii, 2.3 Ia sută din voturi, dar a reușit să pătrundă în consiliile unor mari orașe ale landului, cum ar fi Kbln, Dusseldorf, Dortmund, Leverkusen, Hagen, Hamm, Gelsenkirchen, unde a obținut procentaje superioare limitei de 5 la sută, ceea ce-i asigură automat dreptul de reprezentare în organele locale respective. Continuarea avansului electoral realizat de această grupare — condusă de un fost membru al formațiilor SS de tristă amintire, F. Schonhuber — a provocat o serioasă preocupare In rindu- rile cercurilor largi ale opiniei publice, pe străzile orașelor amintite avînd loc demonstrații de protest cu largă participare.Acest prim test asupra opțiunilor alegătorilor este de natură să dea de gindit strategilor electorali ai tuturor partidelor, care de fapt au și declanșat pregătirile pentru scrutinul parlamentar de anul viitor. Nu de mult, la Bremen s-a desfășurat Congresul Uniunii Creștin-Demo- crate (U.C.D.)), principalul partid al coaliției guvernamentale de la Bonn. In decembrie anul acesta, este programat, tot la Bremen. Con

gresul federal al Partidului Social- Democrat (P.S.D.), cel mai mare partid al opoziției, care a pregătit in acest scop proiectul unui document consemnînd „principii fundamentale de orientare". Ambele partide. implicate decisiv in procesele și evenimentele postbelice legate de existenta Republicii Federale Germania. de la a cărei înființare s-au împlinit anul acesta patru decenii, vizează puterea : U.C.D. își mobilizează forțele cu scopul declarat de a-și păstra poziția de partid de gu- vernămînt. iar P.S.D. intenționează să părăsească băncile opoziției și să-și asume răspunderea guvernamentală pe plan federal.Cît privește raporturile între partenerii actuali ai cabinetului de la Bonn, lucrurile par mai puțin clare. Dacă Uniunea Crestin-Socială (U.C.S.), cu fieful el electoral limitat numai la landul Bavaria, rămine și în perspectivă un aliat sigur al U.C.D., în schimb Partidul Liberal-Democrat a evitat pină acum o opțiune fermă, liderii săi anunțînd că la congresul din luna octombrie 1990 vor propune continuarea coaliției „numai dacă vor fi obținute progrese în problemele concrete ale programului guvernamental și în confruntările electorale locale ce vor precede scrutinul parlamentar".Barometrul politic nu indică modificări esențiale în tendințele electoratului vest-german, deși, pe plan regional, cum s-a văzut la scrutinul din Rhenania de Nord — Westfalia, se pot produce unele fluctuații. Din- tr-un recent sondaj de opinie, organizat de rețeaua de televiziune ZDF, rezultă că, în cazul unor alegeri parlamentare in prezent. U.C.D./U.C.S. ar obține 39 la sută din sufragii; P.L.D. — 8 la sută (ceea ce nu ar putea să Ie asigure. împreună, o majoritate în Bundestag), P.S.D. — 37 la sută ; „Verzii" (ecologiștii) — 9 la sută ; „Republicanii" (de orientare neonazistă) — 5 la sută.Problema principală cu care sînt confruntate mai ales partidele coaliției guvernamentale este avansul „Republicanilor", care au fost prin

cipalii beneficiari ai seriei neîntrerupte de eșecuri electorale suferite din 1987 de U.C.D. Ignorate și minimalizate mult timp de autorități, sub pretext că nu întrunesc in alegeri decît procente „infime" de voturi. grupările neonaziste s-au activizat și au devenit tot mai arogante. Ele. așa cum este cazul „Republicanilor". propagă deschis șovinismul, ura față de străini, rasismul și anticomunismul. adversitatea fată de sindicate, recurg la acțiuni de intimidare a organizațiilor democratice, de stînga și chiar la acte teroriste, incită deschis la revizuirea granițelor.Față în față cu o asemenea situație. presa democratică din R.F.G. se arată pe drept cuvînt surprinsă de reacțiile marilor partide politice, care. în loc să se alerteze de proporțiile fenomenului, se conduc îndeosebi după considerente tactice. Cu alte cuvinte, pe prim plan se situează recîștigarea alegătorilor pier- duti în tabăra grupărilor extremiste, înlocuirea, la recentul Congres al U.C.D.. a secretarului general al acestei formații, H. Geissler, adept al unei delimitări clare de curentele de dreapta și care devenise ținta unor repetate atacuri din partea „Republicanilor", constituie pentru „Stuttgarter Zeitung" o dovadă câ „președintele U.C.D. vrea să evite tot ce ar putea avea aspectul unei neglijări a aripei de dreapta a electoratului U.C.D.". E drept. pentru salvarea aparențelor, la Congresul de la Bremen s-a afirmat refuzul U.C.D. de a încheia alianțe cu grupările extremiste, plasîndu-i laolaltă, din intenția deliberată de a produce confuzie, atit pe „Verzi", cit și pe „Republicani".Dar ceea ce intrigă și neliniștește opinia publică democratică este campania publicitară, desfășurată de unele ziare și reviste conservatoare, menită să-i impună pe „Republicani" drept o grupare „respectabilă". A fost dată oare uitării experiența trecutului, care a demonstrat unde a dus politica duplicitară din partea marilor puteri în fața fascismului și nazismului lipsa de unitate a po

poarelor, a forțelor antifasciste șl antirăzboinice ? Aceste evoluții, incredibile în urma lecțiilor celui de-al doilea război mondial, sînt explicate de observatorii politici și ca o urmare a modului cum s-a desfășurat in R.F.G. complicata operațiune de evaluare a trecutului, adică a perioadei 1933—1945, cind la putere s-a aflat regimul nazist. Și astăzi, după patruzeci de ani de la înființarea R.F.G., cercetători cu bune intenții intîmpină mari dificultăți în studierea arhivelor oficiale. După opinia specialistului american Neal Sher. „Republica Federală Germania lasă impresia că se va arăta dispusă să deschidă arhivele sale abia cind ultimul nazist a decedat". O expoziție recentă informa că justiția nazistă a pronunțat între anii 1933—1945 circa 16 000 de condamnări la moarte numai din rindul populației civile. După 1945 — notează agenția vest-germană de presă D.P.A. — aparatul de justiție a fost preluat aproape în întregime de la vechiul regim. Nici un judecător sau procuror nu a fost urmărit de un tribunal din R.F.G. pentru fapte criminale. Ce-i drept. cinci foști judecători au fost acuzați (nu Si condamnați), dar 72 de judecători și procurori ai tribunalelor naziste au fost „refolosiți". Wolfgang Frănkel. colaborator al inchiziției naziste, a făcut carieră după termi

narea războiului si înființarea R.F.G. In martie 1962. el a fost numit procuror general al R.F.G. Iar justiția nu a constituit singurul sector unde naziști notorii și-au văzut netulburați de treburi. Dr. Globke. cunoscut specialist în explicarea legislației naziste, a ocupat un post de secretar de stat în cabinetul Adenauer; dr. Oberlănder. un alt nazist notoriu. a ajuns chiar miniștrii în același guvern. Diplomația a oferit și ea numeroase slujbe unor foști demnitari hitleriști. Poate tocmai de aceea., președinta Bundestagului. Rita Siissmuth, afirma recent, pe bună dreptate, că „procesul de evaluare a trecutului nu este încă încheiat".Intr-adevăr. învățămintele istoriei arată că cedările si compromisurile în fata fascismului nu au oprit, ci au încurajat agresiunea si războiul. In lumina acestui adevăr, forțele înaintate din R.F.G. se pronunță pentru adoptarea de măsuri hotă- rîte împotriva recrudescentei neofas- cismului, a manifestărilor revanșiste, a propagandei rasiste, naționalist- șovine, printr-o amplă campanie de clarificare și conștientizare a opiniei publice, pentru a se curma fără întîrziere asemenea evoluții primejdioase.
Petre STANCESCU

BRUXELLES 5 (Agerpres). — Presa belgiană a furnizat noi date despre prăbușirea in Marea Nordului, la 8 septembrie, a unui avion de pasageri de tipul „Convair" aparținînd companiei norvegiene „Partnair". accident care s-a soldat, după cum se știe, cu moartea celor 55 de persoane
AGENȚIILE DE PRESA 

e scurt
EXPOZIȚII. La ambasada română din Paris au fost deschise o expoziție de pictură românească modernă și o expoziție de carte so- cial-politică și culturală. Au participat oameni de cultură și artă, ziariști.

prilej a fost efec- de vederi cu pri- din Orientul Mij- poporului palesti-
ÎNT1LNIRE. Jiang Zemin, secretar general al C.C. al P. C. Chinez, s-a intîlnit cu Yasser Arafat, președintele Statului Palestina, președintele Comitetului Executiv al O.E.P. Cu acest tuat un schimb vire la situația lociu. la lupta nian din teritoriile ocupate. A fost exprimat sprijinul deplin al Chinei fată de cauza poporului palestinian. fată de acțiunile in vederea redobîndirii drepturilor sale legitime.UN PURTĂTOR DE CUVÎNT OFICIAL VEST-GERMAN a anunțat că armele chimice americane amplasate pe teritoriul R. F. Germania vor fi retrase cu un an mai devreme, pină la sfîrșitul lui 1991.1 AGENȚIA PRENSA LATINA in- I formează că ultimul grup de militari cubanezi — 729 de oameni — aflati în Etiopia a revenit în patrie. Primul contingent de soldați Lcubanezi s-a reîntors in tară la 12 septembrie. 

aflate la bord. După cum susține cotidianul „Gazet van Antwerpen", citind un expert american, căderea a- vionului norvegian, care făcea cursa Oslo — Hamburg, s-a datorat lovirii sale de către o rachetă lansată in zonă, unde se desfășurau manevre aeronavale ale N.A.T.O.
I
IREZOLUȚIE. La sediul din New York al O.N.U. a avut loc o reuniune a miniștrilor de externe ai țărilor membre ale Conferinței Islamice, participant la a 44-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. Participanții au adoptat prin consens o rezoluție prin care își exprimă îngrijorarea față de situația din Afganistan. Documentul cheamă părțile interesate să. ia măsuri urgente pentru reglementarea politică cuprinzătoare a problemelor pe baza acordurilor de la Geneva din anul 1988 in legătură cu Afganistanul. Rezoluția, precizează gențiile de presă, va fi supusă sesiunii Adunării Generale O.N.U.
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I
Ia-și a I
IFRONTUL UNIT DEMOCRATIC ȘI CONGRESUL SINDICATELOR SUD-AFRICANE au cerut grupării extremiste tribale „Inkhata" să pună capăt provocărilor soldate cu ciocniri interetnice in provincia Natal, din estul R.S.A. în cursul unei conferințe de presă care a avut loc la Johannesburg, liderii celor două organizații au acuzat poliția sud-africană că folosește „Inkhata" pentru lichidarea fizică a activiștilor antiapartheid. La conferința de presă s-a făcut apel la liderii „Inkhata" să se așeze la masa tratativelor pentru găsireaunor căi de încetare a ciocnirilor I interetnice din Natal.
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