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h cadrulncțiunilw întreprinse pentru îmbunătățirea radicală a activității 

din domeniul comerțului și a aprovizionării populației, precum și pentru 

realizarea programuluj de mecanizare a agriculțurij

TOVARĂȘUL NICOIAE CEAUSESCU 
a efectuat ieri o nouă vizită de lucru
in piele si complexe comerciale agroindustriale din Capitală si la Institutul

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe lordul Francis Newall

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți după-amiază, pe 
lordul Francis Newall, membru al 
Comisiei pentru problemele de apă
rare a parlamentului Marii Britanii, 
membru al Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei, care, la invita
ția Marii Adunări Naționale, efec
tuează o vizită în țara noastră.

Oaspetele a exprimat mulțumiri 
pentru întrevederea acordată, pentru 
posibilitatea oferită de a vizita 
România și de a cunoaște realiză
rile obținute de poporul român in 
dezvoltarea economico-socială și cul
turală a țării.

în cursul întrevederii au fost sub
liniate relațiile statornicite între 
România și Marea Britanie și evi
dențiate posibilitățile pentru extin
derea lor, pe multiple planuri, pe 
baza principiilor deplinei egalități 
în drepturi, respectului suveranită
ții, independenței și neamestecului

In treburile interne, ale avantajului 
reciproc, in folosul ambelor popoare, 
al cauzei păcii, înțelegerii și coope
rării în Europa și în întreaga lume. 
De asemenea, au fost relevate con
dițiile existente pentru continuarea 
cooperării economice și tehnlco-ști- 
ințifice, pentru creșterea și diversi
ficarea schimburilor comerciale, 
precum și necesitatea finalizării 
contractelor încheiate.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte actuale ale vie
ții politice mondiale. Președintele 
Nicolae Ceaușescu a reliefat însem
nătatea deosebită a întăririi colabo
rării dintre statele continentului 
nostru, în vederea edificării unei 
Europe a păcii, înțelegerii și colabo
rării. în acest cadru a fost sublinia
tă necesitatea afirmării unei politici 
noi pe arena mondială, care să 
excludă acțiunile cercurilor imperia
liste de amestec în treburile interne 
ale altor popoare, de destabilizare a

țărilor socialiste, de denigrare a so
cialismului, exprimînd convingerea 
că aceste state nu vor putea fi abă- 
tute de pe calea dezvoltării lor so
cialiste.

O atenție deosebită a fost acordat*  
problemelor referitoare la eliminarea 
forței și amenințării cu forța din 
viața internațională, la reglemen
tarea prin mijloace pașnice, prin 
tratative, a stărilor de încordare și 
conflict existente in diferite regiuni 
ale lumii, la instaurarea unui climat 
de destindere, securitate, încredere, 
colaborare internațională și pace.

La primire a participat general- 
locotenent llie Ceaușescu, adjunct al 
ministrului apărării naționale șl 
secretar al Consiliului Politic Supe
rior al Armatei, vicepreședinte al 
Comisiei pentru probleme de apă
rare a Marii Adunări Naționale.

A fost de față Michael William 
Atkinson, ambasadorul Marii Bri
tanii la București.

Adunarj șj conferințe de dărj de seamjj și alegerj

CONGRESUL 
alXIVlea 

AL P.C.R.

Stilul și metodele de muncă 
ale organelor și organizațiilor 

de partid - intr-un proces 
continuu de perfecționare

In continuarea analizelor 
efectuate in ultimele zile, me
nite să determine o îmbună
tățire radicală a activității 
din domeniul comerțului și a 
aprovizionării populației, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialis
te România, a vizitat, marți 
dimineața, piețele și comple
xele comerciale agroindus
triale Dorobanți, Floreasca, 
Obor, Pantelimon, Unirea și 
llie Pintilie, precum și maga
zine de alimentație publică 
de pe șoselele Ștefan cel 
Mare și Pantelimon din Ca
pitală.

La vizita si analiza care au avut 
loc au participat viceprim-ministri 
ai guvernului, miniștri si alte cadre 
de conducere din ministerele cu 
răspunderi in acest domeniu, mem
bri ai conducerii Consiliului Popu
lar al Capitalei.

Si această vizită a prilejuit e- 
xaminarea directă, in unităti co
merciale reprezentative, a modului 
în care se acționează pentru în
făptuirea orientărilor si indicațiilor 
secretarului general al partidului, 
pentru îndeplinirea programelor de 
autoaprovizionare, pentru îmbună- 

. tătirea în continuare a aprovizionă
rii cetățenilor.

De la bun început, vizita a pus 
in lumină justețea si eficienta mă
surilor stabilite cu prilejul întîlni- 
rii care a avut loc. duminică, la 
C.C. al P.C.R. cu factorii de răs
pundere din acest domeniu, cind 
secretarul general al partidului a 
indicat să se acționeze pentru schim
barea hotărîtă a modului de funcțio
nare a rețelei comerciale, a întregu
lui mecanism prin care se asigură 
desfacerea produselor de larg con
sum. in special a celor alimentare, 
către populație, o dată cu respecta
rea riguroasă a programelor de au
toaprovizionare.

Pretutindeni, in unitățile vizi
tate. numeroși bucureșteni. aflati la 
cumpărături, s-au apropiat cu dra
goste si respect de secretarul gene
ral al partidului, adresîndu-i din 
inimă mulțumiri pentru grija do
vedită necontenit fată de buna re
zolvare a problemelor de zi cu zi 
ale oamenilor, urări de viată înde
lungată pentru a conduce, cu a- 
ceeași înțelepciune și clarviziune, 
tara și poporul pe drumul luminos 
al socialismului.

In timpul vizitei au fost prezen
tate măsurile luate pentru aprovizio
narea ritmică a piețelor cu produse 
proaspete, pentru valorificarea legu
melor și fructelor din recolta acestui 
an. Totodată, în cadrul complexelor 
comerciale și în magazinele de ali
mentație publică au fost înfățișate 
acțiunile întreprinse în vederea apro
vizionării și desfacerii către popu
lație a produselor alimentare, pentru 
asigurarea unui sortiment bogat și 
diversificat de produse, în măsură să 
satisfacă cerințele de consum.

De fiecare dată s-a desprins clar 
concluzia că prevederile programelor 
de autoaprovizionare sînt concepute 
la niveluri corespunzătoare nevoilor 
de consum ale populației, dar că 
transpunerea lor în viață cere din 
partea tuturor factorilor responsabili 
o muncă bine organizată, competentă 
și înalt spirit civic.

Orientările și indicațiile date de 
secretarul general al partidului in zi
lele precedente și-au găsit materia
lizarea într-o îmbunătățire efectivă a 
activității in unitățile comerciale și 
de alimentație publică. în piețe și 
în magazinele de desfacere a legume
lor și fructelor se remarăă o abun
dență de produse de calitate superi
oară, multe din acestea fiind, așa 
cum s-a cerut, preambalate, sortate 
și prezentate corespunzător. Totodată, 
în cadrul unităților de desfacere a 
cărnii și produselor din carne a fost 
asigurată o cantitate sporită de pro
duse preambalate. S-a asigurat o 
aprovizionare mai bună cu pește 
proaspăt, cu preparate și conserve 
din pește.

în magazinele alimentare, în uni
tățile de desfacere a mezelurilor și 
brinzeturilor s-a constatat, de aseme
nea, existenta unui fond de marfă 
sporit, de calitate mai bună, prezen
tat în condiții corespunzătoare.

în timpul vizitei, secretarul general1 
al partidului a cerut factorilor de răs
pundere din Consiliul Popular al Ca
pitalei, Ministerul Industriei Alimen
tare și Ministerul Comerțului Inte
rior, din unitățile comerciale să ia, 
în continuare, măsurile ce se impun 
și să asigure îmbunătățirea organiză
rii și desfășurării aprovizionării popu
lației, potrivit prevederilor din pro
gramul aprobat. Zilnic, a arătat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. tre
buie să se asigure o aprovi
zionare bună cu produse de 
calitate și în cantitățile pre
văzute ; buna aprovizionare a ma
gazinelor și piețelor să se realizeze 
în mod unitar și fără întreruperi. în 
toate cartierele, înfățișarea și des
fășurarea comerțului alimentar să 
fie la aceeași înălțime pentru toți 
cumpărătorii din Capitală.

Pornind de la constatările făcute 
în piețe și complexe comerciale, 
secretarul general al partidului a ce
rut să se acționeze în continuare 
pentru organizarea mai bună a apro
vizionării acestora, iar cooperativele 
agricole de producție și întreprinde
rile agricole de stat din județele li
mitrofe au obligația — stabilită 
cu mult timp în urmă — să fie pre
zente cu standuri de desfacere, a- 
provizionate constant, ritmic si din 

belșug cu o mare varietate de pro
duse agroalimentare.

în ceea ce privește desfacerea 
cărnii și a preparatelor din carne 
și pește, s-a indicat să se asigure o 
varietate mai mare de produse, 
inclusiv din came de vită și pasăre, 
precum și o varietate mai mare de 
mezeluri, toate acestea preambalate, 
astfel incit vînzarea să se desfășoare 
în mod civilizat și intr-un ritm 
rapid.

Secretarul general. al partidului a 
cerut ca, în magazinele alimentare, 
să se găsească toate produsele de 
bază. în acest scop urmînd a fi în- . 
tocmită o listă minimală obligatorie. 
S-a indicat ca, in toate aceste uni
tăți, să se vîndă și alte produse, cum 
sînt fasolea și mazărea uscată, iar 
uleiul să se desfacă numai în sticle, 
îmbuteliat. De asemenea, cofetăriile, 
să-și lărgească gama sortimentală și 
să ofere în mod curent lapte și ceai.

La centrele de desfacere a pro
duselor de panificație, secretarul 
general al partidului a indicat să fie 
luate măsuri și să se asigure pre
pararea piinii la un nivel de calitate 
superior, să se respecte tehnologiile 
stabilite, să existe permanent în

(Continuare în pag. a IlI-a)

Creșterea puternică și moderni
zarea forțelor de producție, dezvol
tarea dinamică și intensivă a in
dustriei. a agriculturii, a tuturor 
ramurilor economiei naționale, a- 
firmarea viguroasă a noii revolu
ții tehnico-științifice. a noii revo
luții agrare, sporirea mai rapidă a 
avuției naționale și a venitului na
țional. formarea omului nou. cu o 
înaltă conștiință politică, făuritor 
conștient al propriului destin, rea
lizarea unei noi calități a muncii 
și vieții întregului popor reprezin
tă obiective complexe ale edifică
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate, prefigurate cu claritate 
în proiectul Programului-Directivă 
al Congresului al XIV-lea al parti
dului. înfăptuirea lor presupune 
— așa cum se subliniază în Teze
le pentru marele forum al comu
niștilor — aplicarea neabătută a 
principiilor socialiste de conduce
re in toate sectoarele, perfecțio
narea permanentă a acestor prin
cipii. în mod deosebit a activității 
de conducere politică desfășurată 
de organele și organizațiile de 
partid, a stilului si metodelor de 
muncă ale acestora.

în adunările și conferințele 
de dări de seamă și alegeri 
din organizațiile partidului, co
muniștii, . pornind de la eva
luarea critică și autocritică a re
zultatelor obținute pină acum, sta
bilesc nu numai sarcini concrete 
pentru perioada următoare, dar și 
măsuri de perfecționare a activită
ții politîco-organizatorice. a stilu
lui și metodelor de muncă pentru

Dezbaterea programelor de dezvoltare 
economico-socială - moment de seamă in viata 

localităților, a tuturor cetățenilor» 7 J
înfăptuirea politicii partidului și 

statului de amplasare rațională a 
forțelor de producție pe întreg cu
prinsul patriei, elaborată și funda
mentată după Congresul al IX-lea 
al partidului. asigură dezvoltarea1 
armonioasă, echilibrată a tuturor 
zonelor și localităților urbane și ru
rale. pe baza unor studii și analize 
economice temeinice, a principiilor 
autoconducerii și autoaprovizionării, 
autogestiunii economico-financiare 
și autofinanțării, in vederea va
lorificării superioare a tuturor re
surselor materiale și umane, a creș
terii bunăstării generale a întregu
lui popor. Marile realizări ale po
porului nostru obținute în anii so
cialismului. în toate domeniile, mii
le de obiective economico-sociale, 
milioanele de locuințe noi ce au 
schimbat din temelii înfățișarea o- 
rașelor și satelor patriei sînt tot a- 
tîtea mărturii de netăgăduit ale 
justeței și consecvenței acestei po

creșterea capacității organelor si 
organizațiilor de partid de unire 
și mobilizare a tuturor forțelor în 
vederea înfăptuirii planurilor si 
programelor de dezvoltare econo
mico-socială.

Activitatea teoretică și prac
tică a, secretarului general al 
partidului, calitățile sale de emi
nent militant revoluționar, perspi
cacitatea și profunzimea gîndirii, 
capacitatea extraordinară de a or
ganiza și însufleți masele, de a se 
afla într-un dialog permanent cu 
făuritorii de bunuri materiale și 
spirituale, inepuizabila energie și 
putere;'de muncă. înalta răspun
dere fătă de prezentul și viitorul 
tării, dinamismul și cutezanța în 
abordarea și soluționarea celor mai 
dificile probleme sînt un exemplu 
strălucit de stil de muncă Tevo- 
luționar pentru toti comuniștii, 
pentru toti oamenii muncii. Din 
aceste înalte considerente, din pro
funda convingere că prezenta celui 
mai iubit și stimat fiu al poporu
lui în fruntea partidului reprezintă 
chezășia edificării societății socia
liste si înaintării ferme a patriei 
noastre pe drumul comunismului, 
participantii la adunările și confe
rințele de dă»i de seamă si ale
geri dau, prin hotărârile proprii a- 
ddptate. expresie voinței unanime 
ca. la cel de-al XIV-lea Con
gres al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU să fie re
ales in funcția supremă de secretar 
general al partidului.

în Tezele pentru Congresul parti

litici. ale realismului și umanismu
lui său profund.

Așa cum se arată în proiectul 
Programului-Directivă și in Tezele 
pentru Congresul al XIV-lea al 
partidului, dezvoltarea economico- 
socială a județelor, municipiilor, o- 
rașelor și comunelor, modernizarea 
lor susținută constituie una din 
direcțiile prioritare ale dezvoltării 
României în cincinalul 1991—1995. 
în lumina prevederilor acestor do
cumente programatice, a indicațiilor 
secretarului general al partidului, 
în fiecare județ, municipiu, oraș și 
comună au fost elaborate programe 
de dezvoltare economico-socială pe 
perioada 1991—1995, pe baza unor 
studii și analize temeinice, ce por
nesc de la obiectivele și nivelurile 
stabilite, de la realizările și resur
sele existente în fiecare localitate, 
în fiecare județ și zonă a țării. 
Așa cum a cerut tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cadrul Condu- 

dului. !n Concluziile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la ședința Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. din 22 septembrie a.c.. 
la consfătuirea pe probleme eco
nomice sînt formulate orientări 
clare și cu privire la perfectiona
rea activității politico-organizatori- 
ce desfășurate de organele și orga
nizațiile de partid care trebuie să 
jaloneze în continuare desfășurarea 
dezbaterilor ce au loc în prezent 
în partidul nostru. O deosebită im
portantă în acest sens reprezintă 
cerința subliniată de secretarul 
general al partidului potrivit căreia 
alegerile, pregătirea Congresului 
trebuie să însemne o schimbare 
radicală a stilului si metodelor de 
muncă in partid, in toate organele 
noastre de stat si ale democrației 
muncitorești-revoluționare. o întă
rire a legăturilor partidului cu ma
sele. cu oamenii muncii, cu între
gul popor, să ducă la creșterea ro
lului politic în toate sectoarele de 
activitate.

Despre modul in care co
muniștii pun in evidență răs
punderea lor și a organiza
țiilor de partid din care fac 
parte pentru perfecționarea 
activității de partid, despre 
inițiativele și propunerile 
privind îmbunătățirea stilu
lui și metodelor de muncă 
ale organelor și organizațiilor 
de partid, relatări din mai 
multe unități în PAGINA 
A II-A.

ziilor la ședința Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R. din 22 
septembrie a.c., precum și cu alta 
prilejuri, aceste programei ce oferă 
fiecărei unităti administrativ-terito- 
riale o perspectivă clară, unitară 
asupra dezvoltării sale în cincinalul 
viitor, în toate laturile vieții eco
nomico-sociale. urmează a fi supu
se dezbaterii largi a tuturor cetă
țenilor. Aceste dezbateri vor contri
bui nemijlocit la completarea șl 
definitivarea programelor prin pro
puneri și observații, printr-o exi
gentă analiză în vederea îmbu
nătățirii lor în spiritul democra
ției noastre muncitorești-revoluțio
nare, a înfăptuirii principiului „cu 
poporul, pentru popor". „Sînt bina 
cunoscute prevederile din Progra- 
mul-Directivă — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Ele vor fi îmbu
nătățite pe baza discuțiilor și pro-
(Continuare în pag. a IV-a)

IN TELEGRAME ADRESATE

TOVARĂȘULUI
9

NICOIAE CEAUSESCU
9

• Oamenii muncii din a- 
gricultură raportează 
încheierea recoltării u- 
nor culturi și obținerea 
de producții mari la 
hectar

• Noi colective muncito
rești din economie ra
portează obținerea unor 
importante rezultate în 
îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan 
pe acest an și din ac
tualul cincinal

IN PAGINA A V-A
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r ADUNĂRI ȘI CONFERINȚE DE DĂRI DE SEAMĂ ȘI ALEGERI 
Stilul si metodele de muncă ale organelor si organizațiilor 

de partid - iotr oo proces cootinou de perfecționare
Trecerea la etapa superioară a societății socialiste multilateral dez

voltate cere perfecționarea și dinamizarea continuă a activității organe 
lor și organizațiilor de partid, aplicarea fermă a principiilor și preve 
derilor statutului, ale democrației și disciplinei de partid, ridicarea con 
tinuă a nivelului muncii organizatorice, a controlului de partid, a răs 
punderii revoluționare a comuniștilor pentru întreaga activitate econo 
mică, socială și politică.

Din Tezele pentru Congresul al XlV-lea al P.C.R

în dările de seamă. In cuvintul participan- 
tilor la dezbaterile din cadrul adunărilor si 
conferințelor de partid, așa cum pe larg 
relatat și in ziarul nostru, au fost relevate o 
seamă de remarcabile succese obținute de nu
meroase colective de muncă din unități in
dustriale și agricole, de cercetare, invățămint, 
cultură, din toate domeniile de activitate eco- 
nomico-socială. Aceste realizări reflectă deo
potrivă capacitatea organelor si organizațiilor 
de partid de a uni și mobiliza energiile oa
menilor muncii la Înfăptuirea sarcinilor ce 
le revin, modul de implicare al comuniș
tilor în asigurarea bunului mers al ac
tivității din colectivele de muncă în care ac
ționează. Iar mobilizarea oamenilor muncii, 
implicarea comuniștilor în înfăptuirea planu
rilor și programelor de dezvoltare economico- 
socială sînt strîns legate de perfecționarea 
activității organelor și organizațiilor de 
.partid, de promovarea de către acestea a 
unui stil de muncă revoluționar, comunist, de 
aplicarea de metode de lucru eficiente. Pe 
cit tot atit de adevărat este șl faptul că a- 
colo unde și-au făcut loc rutina, imobilismul, 
superficialitatea, lipsa de răspundere, modul 
birocratic de lucru, poziția formală față de 
critică și autocritică și altele — toate acestea 
reprezentînd reversul unui stil de muncă efi
cient — nici rezultatele activității economico- 
sociale n-au fost cele așteptate.

în adunările și conferințele de dări de sea
mă șl alegeri care s-au desfășurat pină acum, 
un loc important a revenit abordării proble
melor privind perfecționarea stilului și meto
delor de muncă. în adunări sau conferința 
s-a apelat adesea la critică, drept una din 
componentele fundamentale ale stilului și 
metodelor de lucru ale organelor și organi
zațiilor de partid. în acest sens, in Tezele 
pentru Congresul partidului aa arată: „Un 
rol de prim ordin in accelerarea mersului

nostru înainte au promovarea In întreaga ac
tivitate a partidului, in ansamblul societății, 
a criticii și autocriticii revoluționare, a atitu
dinii intransigente fată de fenomenele nega
tive, tragerea la răspundere a celor vinovat!, 
adoptarea măsurilor ce se impun pentru li
chidarea lipsurilor șl îmbunătățirea continuă 
a activității economico-sociale". Este insă ne
cesar de precizat că în unele adunări și con
ferințe referirile critice au avut un caracter 
constatatîv, de semnalare a unor deficienței 
fără să se analizeze în profunzime cauzele 
care le-au determinat.

Cerința privind schimbarea radicală a sti
lului, a metodelor de muncă în partid Im
pune ca în desfășurarea conferințelor de 
partid care vor avea loc In perioada urmă
toare. cît și in activitatea concretă a noilor 
organe alese să se acorde o atenție deose
bită perfecționării activității de conducere po
litică, care presupune, printre altele, o mai 
bună planificare a muncii și repartizarea ju
dicioasă a forțelor, folosirea mai intensă ■ 
potențialului de care dispune activul de 
partid, afirnparea cu mai multă vigoare a 
criticii și autocriticii, a combativității revolu
ționare, dezvoltarea mai puternică a demo
crației interne de partid, perfecționarea mun
cii și conducerii colective, concom-tent cu 
creșterea răspunderii personale. întărirea con
trolului, integrarea mai puternică a organelor 
și organizațiilor da partid, a comuniștilor In 
activitatea organismelor democrației munci
torești, a organizațiilor de masă și obștești.

In Tezele pentru Congresul partidului și, 
mai recent. In cuvîntarea rostită de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la Consfătuirea de lu
cru de la C.C, al P.C.R. se subliniază că partidul 
nostru comunist lșl Îndeplinește rolul de for
ță politică conducătoare, dar el nu Înlocuiește 
și nici nu-și propune să înlocuiască statul, or
ganele de stat, organele șl organizațiile da 
partid, comuniștii avind Îndatorirea să asigu

re buna lor funcționare. Iată de ce. In acest 
context, dobindește o profundă semnificație o 
altă cerință a unui stil de muncă revoluțio
nar, precizată de secretarul general al parti
dului, și anume mutarea centrului activității 
de partid, a cadrelor sale în rîndul maselor, 
In mijlocul tuturor acelora care asigură În
făptuirea politicii partidului.

în dezbaterile din conferințe. In hotărlrlle 
adoptate, în prioritățile muncii de zi cu zi ale 
noilor organe alese trebuie să se regăsească 
In continuare măsuri, inițiative și demersuri 
politice imediate privind îndeplinirea sarcini
lor stabilite de secretarul general al parti
dului la Consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. din 5 octombrie a.c. Astfel, pe primul 
plan al preocupărilor comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii trebuie să se situeze reali
zarea exportului, aceasta constituind o con
diție esențială pentru desfășurarea corespun
zătoare a activității economice, pentru pro
gresul patriei. Mari răspunderi revin organe
lor și organizațiilor de partid In înfăptuirea 
programelor de măsuri privind organizarea și 
modernizarea proceselor de producție. Tot
odată, o atenție deosebită trebuie acordată fi
nalizării, la termenele stabilite, a tuturor 
obiectivelor din planul de investiții, realizării 
programului de construcții de locuințe și re
cuperării restanțelor din aceste sectoare. în 
agricultură. In această perioadă. In centrul 
preocupărilor organelor și organizațiilor de 
partid trebuie să se afle mobilizarea lucrăto
rilor ogoarelor Ia strîngerea și depozitarea 
neîntlrztată și fără pierderi a bogatelor re
colte din acest an, la efectuarea la timp șl 
de calitate a lucrărilor de toamnă. Operativi
tatea cu care se va trece la aplicarea măsuri
lor privind înfăptuirea acestor sarcini va re
prezenta dovada cea mai concludentă a pro
movării unul stil de muncă eficient, a con
cretizării spiritului revoluționar al comuniș
tilor.

Operativitate in aplicarea măsurilor stabilite
în adunările șl conferințele pen

tru dări de seamă și alegeri au fost 
adoptate, cum era si firesc, progra
me de măsuri care vor urma să 
constituie agenda de lucru concretă 
pentru activitatea noilor organe de 
partid alese. Or. una dintre cerințe
le obligatorii ale unui stil de muncă 
eficient o constituie trecerea la 
munca organizatorică, practică pen
tru înfăptuirea prevederilor acestor 
programe deoarece, oricît de bune 
ar fi ele. îsi pierd valoarea dacă 
nu sînt înfăptuite la timp și cu e- 
ficientă maximă. Cu sprijinul CO
MITETULUI MUNICIPAL DE 
PARTID CLUJ-NAPOCA. ziarul 
nostru a Întreprins în acest sens 
un sondaj de opinii In rindul unor 
secretari ai birourilor organizațiilor 
de bază din clteva unități industria
le ale municipiului asupra modulul 
în care noile organe alese au trecut 
la Înfăptuirea celor stabilite in a- 
dunările de dări de seamă ti ale
geri.

„în Intervențiile comuniștilor. In 
măsurile adoptate de adunarea de 
partid, un accent deosebit a fost pus 
pe necesitatea modernizării pro
cesului de fabricație, a reducerii in 
continuare a pierderilor tehnologice, 
a reorganizării fluxurilor de fabri
cație. toate acestea în vederea ren
tabilizării tuturor produselor sl 
creșterii exportului", si-a început 
relatarea Maria Dolean. secretara 
organizației de bază din atelierul 
ardere de la întreprinderea de Por
țelan „Iris**,  care a continuat: 
..Primul lucru pe care l-am făcut 
ca secretară de partid nou aleasă a 
fost să mă consult cu biroul organi
zației de bază pentru a stabili ce 
este necesar să Întreprindem ime
diat. întrucît am avut probleme cu 
preluarea produselor de la secția 
fasonare, la care s-au referit in 
mod critic șl comuniștii la adunarea 
de partid, am cerut conducerii atelie
rului să se controleze zilnic tot ce 
primim de la această secție. De a- 
semenea. am reactivat „Cercul ca
lității". dîndu-1 în răspunderea co
muniștilor Rozalia Roșea si Viorica 
Cicio. Aplicarea acestor măsuri si 
a altora a început să se reflecta In 
creșterea calității produselor.

organ ales Ie-a desprins din dezba
terea comuniștilor i „în adunarea de 
dare de seamă si alegeri au fost 
criticate următoarele neajunsuri din 
stilul si metodele de muncă ale 
fostului birou : lipsa de consecven

tă în modul în care s-a urmărit a- 
plicarea măsurilor de modernizare t 
slabă preocupare pentru cuprinde
rea tuturor domeniilor de activitate | 
exercitarea insuficientă a controlu
lui de partid asupra derulării ritmi
ce a producției. Pentru a răspunde 
acestor critici, biroul organizației de 
bază a inițiat de îndată primele 
acțiuni. Am încredințat comuniști
lor Ion Fellndean. Petru Tusa și 
Zaharia Rus sarcina realizării si

C.C. al P.C.R. privind Îmbunătăți
rea structurii organizațiilor de partid 
din întreprinderi, instituții si uni
tăți agricole, să unifice cele două 
organizații de bază din secție**,  na 
informează Vasile Popa, secretarul 
biroului organizației de bază din 
secția corpuri abrazive de la între
prinderea „Carbochim". în continua
re. interlocutorul nostru a relevat: 
„Acum, organizația noastră de partid 
este o organizație puternică, cu 142 
de comuniști. Secția noastră este o 
secție fruntașă Intr-o Întreprindere 
fruntașă pe ramură. Noul birou și-a 
propus ca obiectiv principal să ac
ționeze în așa fel Incit să menținem 
și să consolidăm acest loc. De aceea.

SONDAJ DE OPINII IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

testării pină la Congresul partidu
lui a diapozitivului de robofrezare. 
prevăzut în programul de moderni
zare. Dispozitivul va determina o 
creștere de trei ori a productivității 
muncii în confecționarea unor repe
re. Am întărit controlul de partid 
prin participarea unor membri ai 
biroului organizației de bază din 
schimbul nostru. Împreună cu mem
brii biroului organizației de bază 
din celălalt schimb la inlilnirile 
săptămînale ale conducerilor celor 
două schimburi. Avem 40 de formații 
de lucru răspîndite în întregul com
binat. Pentru ca organizația de partid 
să-și poată exercita influenta in 
toate aceste formații am hotărit ca. 
treptat, printr-o repartizare ju
dicioasă a forțelor si prin noi pri
miri In rîndurile partidului, să 
avem cîte un nucleu de 5—6 comu
niști In fiecare din aceste formații. 
Biroul organizației de bază va acor
da o mai mare atentie activității 
educative, latură inseparabilă a 
muncii politico-organlzatorfce".

„Comuniștii din secția noastră au 
hotărit. potrivit măsurilor adoptate 
de Comitetul Politic Executiv al

In prima sa Intllnlre. biroul a trecut 
în revistă forțele de care dispune 
și a decis o mai bună repartizare 
a lor. Astfel. împreună cu conduce
rea secției, am trecut la reorganiza
rea schimburilor pentru a le echi
libra din punct de vedere profesio
nal si a asigura o asistentă tehnică 
egală în toate schimburile.

In adunarea de partid s-a propus 
formarea unui colectiv din specialiști 
si muncitori cu înaltă calificare care 
să se ocupe de asimilarea și di
versificarea Întregii game sortimen
tale de corpuri abrazive. Acest co
lectiv a fost constituit sl a trecut 
efectiv la lucru".

„Prima noastră realizare mai im
portantă obținută In perioada care 
a trecut da la adunarea de dare de 
seamă și alegeri constă in extinde
rea executării SDV-urilor pe ma
șinile de prelucrat prin electroero- 
ziune, care a determinat o creștere 
cu peste 50 la sută a productivității 
muncii fată de procedeele clasice de 
execuție", a intervenit în dezbatere 
loan Roșu, secretarul biroului organi
zației de bază din secția sculărie de 
Ia întreprinderea „Armătura", care a

adăugat I „Am realizat astfel una din 
măsurile adoptate de adunarea de 
partid sl totodată îndeplinirea unei 
sarcini de partid Încredințate unor 
comuniști. O altă măsură a fost cea 
referitoare la stabilirea unui grup 
de specialiști și muncitori care pină 
la 1 octombrie a trebuit să studieze 
posibilitatea de reconditionare a tu
turor matrițelor si dispozitivelor. Co
lectivul la care mă refer a onorat 
această sarcină concretizată In re
ducerea cu 55 la sută a consumu
rilor de oteluri speciale. Unii parti
cipant! la adunarea de partid au 
criticat, pe bună dreptate, stilul si 
metodele de muncă ale fostului 
birou, pentru faptul că s-a preocu
pat insuficient de creșterea nu
merică și calitativă a organizației 
noastre, nu a dovedit receptivitate 
fată de propunerile comuniștilor, ale 
celorlalți oameni ai muncii, nu si-a 
exercitat pe deplin dreptul de con
trol asupra conducerii secției. în
deosebi în ceea ce privește colabo
rarea cu secțiile de producție be
neficiare. pentru a găsi căi de eli
minare a lucrărilor necorespunză
toare calitativ și de onorare la 
termenele stabilite a comenzilor. 
Toate acestea sînt obiective la a 
căror Înfăptuire biroul organizației 
de bază a trecut imediat după adunare".

Cele relatate de participantli Ia 
această dezbatere pun in evidentă 
faptul că multe dintre organele de 
partid nou alese din unitățile In
dustriale din municipiul Cluj-Napo- 
ca au avut un bun început de 
drum, că au initlat acțiuni și de
mersuri politice și organizatorice 
imediate și eficiente, ceea ce a asi
gurat intensificarea muncii de partid, 
prin antrenarea In mai mare mă
sură a comuniștilor la Înfăptuirea 
sarcinilor pe care sl le-au stabilit, 
accentul principal fiind pus pe fo
losirea si repartizarea judicioasă a 
forțelor în vederea aplicării la ter
menele fixate a fiecărei prevederi 
din programul da măsuri.

Constantin VARVARA

ȘTIIND CE ARE DE FĂCUT, BIROUL ALES A TRECUI LA FAPTE
ADUNAREA DE DARE DE SEAMĂ Șl ALEGERI DIN ORGANIZAȚI A DE PARTID 

nr. 5 - Întreprinderea „emailul roșu" - mediaș, județul sibiu
Încă de clnd au început să se desfășoare, In or

ganizațiile de bază ale partidului, adunările de dări 
de seamă și alegeri, la Comitetul Municipal Mediaș 
al P.C.R. are loc in fiecare seară o intilnire cu acti
viștii care au participat la adunările din ziua res
pectivă. Primul-secretar, Ion Chirilă, secretarul cu 
probleme organizatorice, loan Stingaciu, ascultă in
formări. pun întrebări, discută, clarifică probleme, 
trag învățăminte, stabilesc măsuri pentru pregătirea 
adunărilor din zilele următoare.

După ședința Comitetului Poliție Executiv al C.C. 
al P.C.R. din 22 septembrie, in spiritul indicațiilor 
ferme date de tovarășul Nicolae Ceausescu, s-a 
accentuat spiritul analitic al acestor Intilniri, s-a mă
rit simțitor exigenta, au fost întreprinse la timp mă
suri efective pentru mai buna pregătire a adunărilor 
si conferințelor de dări de seamă si alegeri, astfel

Incit toate, fără excepție, să fie temeinic pregătite, 
să dezbată critic si autocritic întreaga activitate, să 
determine îmbunătățirea radicală a stilului de mun
că. să se constituie fiecare intr-o adevărată scoală 
de educație politică, revoluționară. Tocmai de aceea, 
la Medias, unele adunări care nu erau pregătite să 
se ridice la nivelul exigentelor cerute de secretarul 
general al partidului au fost aminate, oferindu-se 
factorilor respectivi răgazul necesar pentru o mai 
bună organizare.

Adunarea de dare de seamă și alegeri a organiza
ției de bază nr. 5 (schimbul „B“, secția ..Email-) de 
la întreprinderea „Emailul Roșu- a fost apreciată 
ca fiind corespunzătoare din toate punctele de ve
dere. Fotoreportajul nostru de la această adunare 
aduce clteva elemente concrete care argumentează 
o asemenea apreciere.

„Comuniștii organiza
ției de partid nr. 5 
„Email", Împreună cu 
întregul popor, cu ne
mărginită mîndrie pa
triotică șl bucurie își 
exprimă totala adeziu
ne și aprobă pe deplin 
Hotărirea Plenarei Co
mitetului Central al 
P.C.R. din 27—28 iunie 
a.c. de a propune Con
gresului al XlV-lea re
alegerea In suprema 
funcția de secretar ge
neral al Partidului 
Comunist Rom&n a 
tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
— patriot înflăcărat, 
erou Intre eroii neamu
lui. eminent conducător 
al destinelor poporului 
nostru, personalitate de 
excepție a lumii con
temporane, ilustru gîn- 
ditor, care de șase de
cenii de eroică activita
te revoluționară își de
dică viata cauzei drepte 
a eliberării sociale și 
naționale, victoriei so
cialismului, independen
tei și fericirii poporului 
romăn, înțelegerii și pă
cii in lume.

Membrii de partid ai 
organizației noastre vor 
întări această opțiune 
politică de mare Însem
nătate istorică pentru 
țară, lnzecindu-șl efor
turile și muncind fără 
preget, realizînd in mod 
exemplar toate sarcinile 
•conomice și obștești".

...După ce a dat glas, 
In numele tuturor, aces
tei Hotărîri — adoptată 
în unanimitate, cu în
suflețire și entuziasm 
de întreaga adunare da 
dare de seamă și ale
geri —, muncitoarea Lu- 
creția Iliescu, în calita
tea sa de secretar al bi
roului organizației da 
bază (nou aleasă), s-a 
angajat să facă totul 
pentru ca In viitor 
membrii biroului să fo
losească un stil de mun
că radical îmbunătățit, 
așa cum cere secretarul 
general al partidului: 
mai dinamic, mal mo
bilizator, eficient

raș a concluzionat lim
pede ! „Deși in cursul 
acestui an am obținut 
unele rezultata bune si 
stilul nostru de muncă 
a cunoscut unele per
fecționări, trebuia să re
cunoaștem deschis că 
mai avem mult de Îm
bunătățit spre a se ridi
ca la nivelul exigențe
lor actuala si de per
spectivă".

Dezbaterile care au 
urmat dării de seamă 
au dezvăluit în mod cri
tic și alte aspecte ala 
muncii de partid decît 
cele semnalate in darea 
de seamă, au definit și 
alte direcții concrete 
pentru îmbunătățirea 
stilului de muncă.

bul nostru are contri
buția cea mal mică la 
aceste realizări. Cauzele 
sînt cunoscute : in prin
cipal. abateri de la dis
ciplina tehnologică șl 
individuală in muncă. 
Ca să poată contribui 
activ, eficient la înlătu
rarea acestor cauze, și 
ale altora, biroul orga
nizației de bază trebuie 
să folosească mai mult 
mijloacele activității 
politice, să-și schimbe 
radical stilul de mun
că. O spun autocritic, 
fiindcă și eu am făcut 
parte din birou și, la fel 
ca alții, nu am luat ati
tudine la timp.

Darea de seamă pre
zentată de Maria Side-

loan Dăbăcan —mun
citor emailator t Or
ganizația de partid 
din schimbul nostru nu 
a găsit încă cele mai 
bune metoda de muncă 
politică nici pentru a 
asigura colaborarea fără 
fisuri a factorilor din 
procesul productiv, nici 
pentru a mobiliza pe 
fiecare muncitor sau 
maistru la îndeplinirea 
exemplară, zi de zl. a 
sarcinilor de plan. Un 
exemplu : deși prin ac
țiunea de modernizare 
am fost Înzestrați cu 

.mașini și instalații noi, 
de mare randament, a- 
ceste utilaje stau uneori 
pentru că secțiile de 
Pe flux nu ne apro
vizionează ritmic. Noul 
birou va putea adu
ce corectivele necesa
re, in stilul său de 
muncă practicînd o co
laborare permanentă cu 
organizațiile de partid 
din celelalte secții.

Călin Artenla — 
maistru t Pentru că bi
roul nu a îndrumat și 
controlat sistematic mo
dul in care se desfășoa
ră lnvățămîntul politi
co-ideologic, trebuie să 
vorbim acum de necesi
tatea ca această impor
tantă formă de ridicare 
a nivelului de cunoștin
țe și de studiere a do
cumentelor de partid 
să fie mai legată de 
munca noastră, să se 
adapteze cerințelor spe
cifice ale secției în care 
lucrăm.

Tralan Crețn — in
giner, șeful secției „E- 
mail" : Organizația de 
partid poate și trebuie 
să contribuie la Îndepli
nirea sarcinilor de ma
joră importantă politică 
ce ne revin numai dacă 
va munci altfel decît a 
făcut-o Înainte. Cum T 
Aș sugera cîteva mijloa
ce: să se răspundă mai 
operativ sarcinilor pro
fesionale, politice care 
eurvin pe parcurs, prin 
măsuri potrivite și con
crete, a căror aplicare 
să fie controlată neîn
trerupt ; adunările ge
nerale de partid — pină 
acum, nu o dată orga
nizate în pripă, super
ficial — să fie de fieca
re dată pregătite din 
timp, anunțîndu-se te
matica, fiind consultați 
comuniștii la întocmirea 
materialelor, dindu-sa 
aceste materiale la con
sultat in prealabil: bi
roul organizației de 
bază să contribuie direct, 
prin membrii săi la locu
rile lor de muncă, la 
stimularea opiniei co
lective fată de orice a- 
batere.

Ștefan Molnar — 
Inginer, șeful schimbu
lui „B“ : Darea de sea
mă a citat rezultatele 
obținute cu care ne mîn- 
drim pe bună dreptate. 
Sinceritatea comunistă 
ne obligă insă să re
cunoaștem faptul că, 
dintre cele trei schim- 
buri ale secției, schim

Ellsabeta 
muncitoare 
re : Stilul

Ogrean — 
decoratoa- 

de muncă

Dumitru 
secretarul 
de partid 
prindere : 
de muncă

Todoran — 
comitetului 
din între- 

Dacă stilul 
al biroului

al biroului nostru a fost 
deficitar mai ales in
privința muncii politice 
de la om la om. Așa cum 
a indicat secretarul ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
legătura biroului orga
nizației de bază cu fie
care om al muncii tre
buie să fie zilnică, la 
locul de producție. Iar 
prezentarea rapoartelor 
individuale de activitate

organizației de bază de 
la schimbul B „Email" 
a fost In unele privințe 
deficitar, aici s-au re
flectat, Inevitabil, și 
deficiențele și forma
lismul din stilul de 
muncă al nostru, al co
mitetului de partid. Bi
neînțeles, am tras învă
țămintele necesare. 
După cum, desigur, a 
tras învățăminte și noul 
birou ales azi, oare, 
din aceste dezbateri

făcute de comuniști in 
fața adunării generale 
să decurgă potrivit unei 
programări riguroase și 
să constituie nu o infor
mare formală, ci o ana
liză critică, o dezbatere 
exigentă a muncii fie
căruia.

purtate în spirit co
munist, revoluționar, 
din bogatul și concretul 
program de măsuri a- 
doptat, a înțeles acum 
exact ce are de făcut.
Fotoreportaj realizat de 
Gheorqhe MITROI 
Ion Onuc NEMEȘ 
Foto : Horst Buchfelner

Așa cum de altfel au cerut comu
niștii la adunarea de partid, ne-am 
propus să nu mai trecem sub nici o 
formă cu vederea abaterile de la dis
ciplina muncii. în acest scop i-am 
cerut organizatorului grupei sindi
cale să pună, pe loc, in discuția 
colectivului pe cei care nesocotesc 
Îndatoririle profesionale, Încalcă re
gulile de comportare".

Biroul organizației de bază din 
fabrica de încălțăminte, secția de 
croitorie nr. 2. de la Combinatul de 
Pielărie și încălțăminte „Clujeana", 
așa cum ne-a relatat secretara de 
partid Ana Lazea, si-a concentrat 
atenția in două direcții : economi
sirea de materii prime si ridicarea 
pregătirii profesionale a tinerilor 
muncitori. „De altfel, aceste două 
obiective se condiționează reciproc, 
deoarece la noi numai un muncitor 
cu bună pregătire profesională poate 
realiza economii. Avem multi ti
neri. la care se adaugă elevii scolii 
profesionale. Pe aceștia din urmă 
i-am încredințat comuniștilor Adela 
Suciu. Feher Sara sl Elena Toader 
spre a-i ajuta șl îndruma. Ei reușesc 
acum să realizeze in medie 50—60 
de perechi de Încălțăminte pe zi".

Comunist cu experiență. Virgil 
Bota, secretarul biroului organizației 
de bază din compartimentul mecano- 
energetic si investiții de la Combina
tul de Utilaj Greu, ne-a prezentat

*
**

*
**

*
*
J

IDEI, PROPUNERI, INIȚIATIVE
• Activul de partid reprezintă un sprijin deosebit de prețios______

ea organelor de partid, in Îndeplinirea sarcinilor care le revin. în cu
prinderea tuturor domeniilor de activitate. Pentru a pune mai bine In 
valoare potențialul activului, propun ca noul comitet de partid din În
treprinderea noastră să revadă șl să completeze lista activului de partid 
cu specialiști și muncitori de Înaltă calificare, cu comuniști cu expe
riență politică. Conoret, pentru comuniștii din activul de partid din do
meniul economic, cunoscind competenta tehnică a specialiștilor noștri, 
propun ca un colectiv să studieze, în cadrul acțiunii de modernizare, 
realizarea unui cuptor tip „cameră" in vederea arderii „refractarelor" șl 
obținerea, pe această bază, a unul spor de produse refractare in valoare 
de peste un milion de lei pe an. (Ing. Mariana Pupăză, la conferința de 
partid de la Întreprinderea de Sticlărie și Faianță din Sighișoara).

în mun- atribuțiile cu care este învestit. (Din cuvintul oomunistulul Mircea Călin 
la conferința de partid da Ia Cooperativa Agricolă da Producția Ripi- 
cenl, județul Botoșani).

pa larg învățămintele pe care noul

r

mul de măsuri aprobat de conferința de partid de Ia Cooperativa Agri
colă de Producție Roseți, județul Călărași).

nivelului adunărilor ge- 
să constituie acele fo- 

spună direct și deschis 
colectivului de muncă.

• Cel puțin o dată pe trimestru, comitetul de partid va analiza acti
vitatea desfășurată in domeniul muncii politico-educative, stabilind de 
fiecare dată măsurile ce se impun pentru ridicarea necontenită a tuturor 
activităților la un înalt nivel de calitate și exigență revoluționară. In 
centrul muncii politico-educative se vor afla In permanență realizarea 
indicatorilor de plan, găsirea celor mai eficiente forme șl mijloace pen
tru antrenarea activă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii la rea
lizarea ritmică și de Înalt nivel calitativ a tuturor lucrărilor. In campa
niile agricole se va insista in mod deosebit pe organizarea unor zile re
cord la semănat, întreținerea culturilor, pe popularizarea celorlalte ini
tiative din agricultură, cum ar fi : „să lucrăm o zi pe lună cu carbu
ranți economisiți", „să obținem 90 de vitei la 100 de vaci" ș.a. (Din pro
gramul de măsuri adoptat de conferința de partid de la Cooperativa 
Agricolă de Producție Macea, județul Arad).

• Este necesar să ne preocupăm de ridicarea 
nerale ale organizației de bază, pentru ca ele 
ruri democratice In care toți comuniștii să-și 
opiniile in toate problemele organizației, ale 
Pentru aceasta se impune ca tematica adunărilor generale să fie legată
mai strins de prioritățile producției, ale muncii de educație a membrilor 
de partid. De asemenea, materialele prezentate adunărilor de partid să 
fie elaborate cu consultarea cit mai largă a comuniștilor, iar In anumite 
situații și a celorlalți oameni ai muncii, să se precizeze în ele clar și 
pe nume cine se face răspunzător de anumite lipsuri, deoarece numai 
sșa vor putea fi stimulate critica și autocritica. (Din cuvintul comunis
tului Ilie Tatomir la adunarea organizației de bază a schimbului A. ca
riera Tismana, Întreprinderea Minieră Rovinari).

tulul de partid despre modul cum au acționat în vederea dezvoltării 
democrației cooperatiste, a consolidării in rîndul țăranilor cooperatori a 
sentimentului de proprietar, producător și beneficiar, determinînd o par 
ticipare mai activă a lor la realizarea sarcinilor de plan. (Din progra-

• Comuniștii care acționează In rîndurile organizațiilor de masă șl 
obștești să primească sarcini concrete din partea comitetului de partid 
privind sprijinul șl îndrumarea acestora, să raporteze periodic comite
tului de partid despre modul cum au

• Cea mal importantă lipsă In activitatea comitetului de partid din 
unitatea noastră s-a manifestat In domeniul exercitării dreptului său 
de control asupra activității de producție. De aceea, el n-a fost In si
tuația de a trage la răspundere pe cei delăsători, cadrele cu funcții do 
conducere care nu șl-au făcut datoria. Cinstit vorbind, si eu mă aștep
tam, in calitate de președinte al cooperativei agricole de producție, să 
prezint un raport comunist de activitate, să fiu tras la răspundere pen
tru lipsurile mele. De aceea propun ca noul comitet de partid să exer
cite un control riguros și permanent Îndeosebi in sectoarele cheie de 
producție, să ceară, cel puțin o dată pe an, ca fiecare cadru de con
ducere să Informeze comitetul de partid asupra modului cum și-a onorat

• Adunarea generală obligă organul nou ales să coordoneze și să 
sprijine in mal mare măsură consiliul de conducere al școlii. In vederea 
obținerii unei noi calități, superioare, in procesul de educare și instrui
re a tineretului școlar, a formării lui pentru muncă, pentru viață, cu un 
bogat orizont de cunoștințe, capabil să-și însușească, pe lingă meseria 
Îmbrățișată, deprinderi trainice pentru majoritatea îndeletnicirilor prac
tice. (Din programul de măsuri adoptat de adunarea organizației de 
partid de la „Liceul Industrial nr. 3". Buzău).
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A EFECTUAT IERI 
0 NOUĂ VIZITĂ DE LUCRU ÎN CAPITALĂ

(Urmare din pag. I)
brutării mai multe feluri de pîine și 
cit mai multe specialități.

Urmărindu-se modul in care este 
organizată activitatea in unitățile 
comerciale, s-a cerut să se acorda 
cea mai mare atenție folosirii la În
treaga, capacitate a spațiilor existen
te. să se înlăture din magazine tot 
ceea ce nu este util pentru prezen
tarea și desfacerea mărfurilor, toate 
magazinele să funcționeze din plin, 
potrivit profilului pe care îl au.

în cadrul dialogului purtat cu fac
torii responsabili și oamenii muncii 
din acest domeniu de activitate s-a 
atras atenția asupra necesității res
pectării cu Strictețe a prevederilor 
legale, întăririi ordinii și disciplinei, 
desfășurării unui comerț modern. 
Comerțul, a subliniat secretarul ge
neral al partidului, trebuie să lie un 
model de activitate care să satis
facă, Ia un înalt nivel, cerințele de 
consum ale populației.

în comerț să lucreze numai oa
meni cu o înaltă ținută morală, cu 
un comportament corect și civilizat, 
model de cinste și profesionalitate.

în cursul vizitării marilor unități 
de producere a mîncărurilor am
plasate în complexele comerciale 
„Unirea" și „Delfinul" au fost dis
cutate principalele probleme legate 
de dezvoltarea și modernizarea în 
continuare a acestui sector al indus
triei alimentare, căruia îi revin sar
cini sensibil sporite în perioada ur
mătoare.

Secretarului general al partidului 
i-au fost înfățișate principalele ca
racteristici ale fluxului de fabrica
ție, utilajele moderne aflate în do
tarea unității, modul de funcționara 
a liniilor de preparare a mîncăruri
lor calde.

Apreciind cele realizate pină acum 
și eforturile depuse în ultimul timp, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat 
că se impune totuși o mai bună 
utilizare a spațiilor existente și or
ganizarea superioară a întregii acti
vități, astfel incit aceste unități să-și 
dubleze, in scurt timp, capacitatea 
de producție. în acest sens, s-a ce
rut să se monteze o linie suplimen
tară de pregătire a mîncărurilor, să 
se acționeze pentru creșterea gra
dului de mecanizare a tuturor 
operațiilor, urmînd ca întregul 
spațiu din sălile de producție să 
fie folosit pentru pregătirea mîn
cărurilor calde. Diversificarea pre
paratelor culinare trebuie corelată 
cu necesitatea de a se asigura în fie
care zi 5—6 meniuri diferite. în 
mod deosebit s-a atras atenția asu
pra respectării cu strictețe a tuturor 
regulilor de Igienă. întreaga pro
ducție să se realizeze în condiții de 
curățenie desăvîrșită.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut conducerii Ministerului Indus
triei Alimentare să Întocmească un 
program cuprinzător de modernizare 

a tuturor unităților de acest gen. prin 
care să se asigure sporirea conside
rabilă a producției de mincăruri 
calde și semipreparate. Trebuie lua
te măsuri de optimizare a fluxurilor 
de producție In toate unitățile pro
ducătoare de mincăruri calde, unde 
activitatea se va desfășura în două 
schimburi, pentru a se realiza un 
număr tot mai mare de meniuri di
verse. de bună calitate, pentru locui
torii Capitalei. S-a subliniat necesi
tatea extinderii sistemelor moderne 
de servire a meniurilor produse de 
unitățile specializate, inclusiv în ca
drul unor cantine-restaurant și 
bufete-expres, evidențiindu-se res
ponsabilitatea ce revine în acest do
meniu consiliilor populare. Secretarul 
general al partidului a cerut ca, de 
urgentă, să fie repuse în funcțiune 
unitățile de autoservire „Expres".

Apreciind că spațiile existente tn 
piețele și marile complexe agroali- 
mentare din București nu sint folosi
te integral, secretarul general al 
partidului a indicat ca în aceste 
puncte unde se înregistrează o mare 
afluență de cumpărători să fie ame
najate tonete cu răcoritoare, produ
se de patiserie și simigerie, alte mici 
unități comerciale.

Mulțumind încă o dată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru indicațiile 
primite cu prilejul vizitei, factorii 
de răspundere din consiliul popular, 
din comerț și industria alimentară 
s-au angajat să acționeze , cu întreaga 
răspundere pentru îmbunătățirea 
permanentă a activității în acest do
meniu, pentru realizarea exemplară 
a sarcinilor de producție și livrarea 
la fondul pieței a cantităților de pro
duse prevăzute în Programul de 
autooonducere șl autoaprovizionare, 
pentru buna gospodărire și desfacere 
a fondului de marfă destinat popu
lației.

Miile de oameni care s-au Intîlnit, 
In cursul acestei dimineți. cu 
secretarul general al partidului i-au 
făcut o primire caldă, plină de afec
țiune. Pretutindeni s-a aplaudat și 
aclamat cu putere, i-au fost adresate 
cuvinte pline de căldură, cei pre- 
zenți. exprimindu-și respectul și 
recunoștința profundă, au dat glas 
voinței lor ca. la cel de-al XIV-lea 
Congres, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales în fruntea partidului.

★
în aceeași zi, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a examinat, la INSTITUTUL 
DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA 
Șl INGINERIE TEHNOLOGI
CĂ PENTRU MAȘINI Șl UTI
LAJE AGRICOLE, împreună cu 
cadre de conducere și specialiști din 
domeniul mecanizării agriculturii și 
al construcțiilor de mașini, modul în

care au fost soluționate sarcinile și 
indicațiile privind realizarea și defi
nitivarea noii sisteme de tractoare 
și mașini agricole care să asigure 
executarea la timp și de calitate su
perioară a tuturor lucrărilor prevă
zute în tehnologia fiecărei culturi și, 
pe această bază, obținerea unor pro
ducții mari. în conformitate cu ce
rințele și obiectivele noii revoluții 
agrare.

Acest nou dialog de lucru a evi
dențiat încă o dată grija permanentă 
a conducătorului partidului și sta
tului nostru pentru continua dezvol
tare și modernizare a agriculturii 
socialiste, pentru dotarea acestei 
ramuri de bază a economiei națio
nale cu mașini și utilaje tot mai 

perfecționate și de mare productivi
tate.

La această nouă analiză — In con
tinuarea celei începute tot la acest 
institut in cursul săptămînii trecute 
— au participat membri ai guvernu
lui, reprezentanți ai conducerii unor 
centrale și întreprinderi cu sarcini 
in domeniul mecanizării agriculturii, 
specialiști, oameni de știință.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
l-au fost prezentate nivelul de me
canizare la principalele culturi, pro
gramul de mecanizare a lucrărilor 
de arat, fertilizat cu îngrășăminte 
organice, semănat și balotat paie, 
programul de recoltare a griului și 
cel de strîngere în știuleți a po
rumbului pentru boabe, transportul 

culturilor de toamnă, precum și 
structura optimă a bazei energetica 
din agricultură.

S-a evidențiat că, In urma înde
plinirii sarcinilor trasate de secre
tarul general al partidului privind 
îmbunătățirea și modernizarea con
tinuă a întregii sisteme de mașini 
și utilaje agricole, în prezent se 
asigură mecanizarea completă a lu
crărilor la cerealele păioase, floarea- 
soarelui, soia și la furajele cultivate, 
precum și la semănatul și întreține
rea culturilor de porumb, cartofi și 
sfeclă de zahăr.

în cadrul cuprinzătoarei expoziții 
din incinta institutului, secretarului 
general al partidului i-au fost înfă
țișate pe larg preocupările cercetăto

rilor, specialiștilor și muncitorilor In 
direcția producerii unor tractoare, 
mașini șl utilaje cu randamente 
sporite in vederea executării meca
nice a tuturor lucrărilor agricole pa 
toate tipurile de sol existente în țara 
noastră. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut să fie perfecționate, in con
tinuare, toate categoriile de tractoa
re, îmbunătățite caracteristicile con
structive și performanțele de exploa
tare, în vederea creșterii eficienței, 
reducerii greutății acestora, precum 
șl a consumurilor de carburanți.

în continuare au fost prezentate 
mașinile de insămlnțat porumb și 
cereale păioase din noua familie 
SEMO. care se remarcă prin preci
zie ridicată, asigurînd o densitate 

optimă a plantelor, o bună unifor*  
mitate la răsărire. Printre realiză
rile notabile ale constructorilor de 
mașini agricole se numără și cele 
utilizate la administrarea îngrășă
mintelor organice, utilaje de capaci
tate sporită, care au intrat deja in 
dotarea unităților agricole de stat 
și cooperatiste.

O atenție deosebită a fost acor
dată în timpul analizei problemelor 
legate de modernizarea agregatelor 
destinate 'recoltării cerealelor. Rețin 
atenția combinele C-110 și C-140 de 
recoltat cereale păioase. care și-au 
dovedit din plin eficiența în cursul 
campaniei de vară din acest an. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ară
tat că recoltele mari realizate la grîu 
și orz impun mărirea capacității de 
treierare a spicelor și a cerut adop
tarea unor soluții tehnologice care 
să conducă la sporirea randamentu
lui combinei.

în ceea ce privește combina de re
coltat porumbul semănat în grupuri 
de rînduri apropiate, specialiștii au 
prezentat îmbunătățirile aduse ca 
urmare a indicațiilor secretarului ge
neral al partidului.

Conducătorului partidului și statu
lui i-au fost înfățișate, în continuare, 
noua mașină românească de recoltat 
cartofi pe trei rînduri, care colec
tează direct cartofii, fără impurități, 
și care se poate utiliza și în soluri 
mai greu separabile. instalații pentru 
mecanizarea lucrărilor în zootehnie, 
diferite tipuri de remorci și alte uti
laje existente în dotarea unităților 
agricole.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat realizările prezentate și a 
subliniat necesitatea ca specialiștii să 
se preocupe în continuare de crearea 
unor tipuri de tractoare și mașini 
agricole tot mai perfecționate, cu 
greutate scăzută, cu consumuri redu
se de carburanți, să asigure prin mo
dernizarea permanentă a întregii sis
teme, de mașini atingerea unui nivel 
cit mai înalt de mecanizare a lucră
rilor agricole.

Factorii de răspundere din dome
niile agriculturii, construcțiilor de 
mașini, din sfera cercetării științifice 
au mulțumit secretarului general al 
partidului pentru orientările și indi
cațiile date, dind expresie hotărîrii 
de a le înfăptui neabătut, de a-șl 
spori contribuția la dezvoltarea și 
modernizarea continuă a agriculturii 
noastre socialiste.

Și aici, mii și mii de oameni al 
muncii, în majoritate lucrători la in
stitutul vizitat, au făcut tovai âșului 
Nicolae Ceaușescu o primire entu
ziastă.

Ei au scandat cu Însuflețire, minute 
In șir, „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu reales, la al XIV-lea Con
gres !“, exprimînd, o dată cu ferma 
lor voință, și hotărirea de a face totul 
pentru înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului, care deschide 
tării noastre orizonturi tot mai largi 
spre viitorul luminos al comunismu
lui.

ÎN ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI AL XIV-LEA AL PARTIDULUI
RĂSPUNDERE PENTRU REALIZAREA EXEMPLARĂ A PLANULUI

Pentru înfăptuirea programelor de modernizare, 
noile tehnologii - grabnic aplicate și generalizate!

Proiectul Programului-Directivă cu privire la dezvoltarea economlco- 
socială a României în cincinalul 1991—1995 și orientările de perspectivă 
pină in anii 2000—2010. precum și Tezele pentru Congresul al XIV-lea 
al partidului pun în evidentă însemnătatea deosebită a înfăptuirii pro
gramelor de organizare și modernizare a producției pe baza celor mai 
avansate cuceriri ale științei și tehnicii, acțiune complexă in care se află 
angajată întreaga noastră economie. în acest sens, in cuvîntarea la recenta 
Consfătuire de lucru pe probleme economice la C.C. al P.C.R.. secretarul 
general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a arătat că 
toate consiliile de conducere de centrale, de institute de cercetare, din 
toate domeniile trebuie să acționeze pentru înfăptuirea programelor de 
modernizare pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. într-un 
timp cit mai scurt. Pe aceeași linie, s-a evidențiat răspunderea deose
bită pe care o au unitățile productive în direcția accelerării proce
sului de promovare a progresului tehnic, rolul important pe care îl au 
centralele industriale în asimilarea și generalizarea celor mai eficiente 
soluții tehnice, tehnologice si organizatorice ce și-au demonstrat valoarea 
acolo unde au fost aplicate.

Această acțiune, de o largă anvergură și complexitate, poate fi în
deplinită la un înalt grad de eficiență economică numai prin eforturi 
conjugate, printr-o colaborare activă și rodnică dintre cadrele din cerce
tare și inginerie tehnologită cu cele din centralele industriale. Ceea ce 
demonstrează si investigația Întreprinsă în aria de activitate a Centralei 
pentru Materiale de Construcții și a institutului de cercetare și proiec
tare din acest domeniu.

Pe instalații similare, 
consumuri de 2,5 ori 

mai mici
Analizînd. pe o durată de mal 

multi ani. evoluția consumurilor de 
combustibil (gaz metan). în producția 
de cărămizi și blocuri ceramice din 
țara noastră, se constată un fapt cu 
totul remarcabil : astfel, luînd ca 
etalon anul 1974. consumul me
diu de hidrocarburi înregistrat la 
fabricarea cărămizilor pentru con
strucții s-a redus la începutul ani
lor ’80 la 68 la sută, pentru ca apoi 
să scadă treptat pînă la 50 la sută 
în anul 1985 și la 40 la sută în 1988, 
ajungînd în prezent la mai puțin de 
36 la sută. Cu alte cuvinte, pentru 
fabricarea aceluiași produs se utili
zează astăzi de două ori și jumătate 
mai puțin gaz metan decit in anul 
1974. înseamnă aceasta că. acum, ne
cesarul de calorii pentru arderea u- 
nei cărămizi ar fi altul decit cel de 
acum 15 ani ? Nici vorbă. Numărul 
de calorii a rămas același și tot ace
leași sint și instalațiile pe care se 
produc cărămizile. Numai că în insta
lațiile de astăzi gazul metan a fost 
înlocuit cu ..combustibili" mai sub
tili, de care țara noastră nu duce 
lipsă : inteligență și spirit creator.

O soluție tehnică 
generalizată chiar inainte 

de a fi omologată
Despre acest gen de .materie pri

mă". practic inepuizabilă, ne-au vor
bit inginerul Aurel Panaitescu și 
chimistul Mircea Petrișor. primul 
proiectant și al doilea cercetător la 

Institutul de Cercetare șl Proiectare 
pentru Industria Materialelor de Con
strucții din București. Din discuțiile 
cu cei doi interlocutori am reținut, 
în esență, următoarele :

La începutul anilor ’70, ca urmare 
a politicii susținute a partidului 
nostru de dezvoltare a construcțiilor 
și modernizare a tuturor localități
lor. în țara noastră s-a finalizat un 
mare volum de investiții in indus
tria materialelor de construcții. Au 
fost create peste 20 de fabrici de 
cărămidă ceramică, dotate cu insta
lații moderne, cu cuptoare-tunel care 
permit fabricarea acestor produse în 
sistem industrial și cu o producti
vitate de 5—6 ori mai mare față de 
metodele tradiționale. Din păcate, 
construite în perioada energiei ief
tine. modernizările avute in vedere 
nu vizau și latura consumurilor de 
energie.

Acest aspect a fost însă imediat 
reconsiderat, chiar inainte de a se 
declanșa prima criză mondială de 
energie. industria noastră de 
materiale ceramice fiind în po
sesia soluției de diminuare a 
consumului de hidrocarburi. Pre
ocupat de rezolvarea problemei, 
un colectiv de cercetători din In
stitutul de Cercetare și Proiectare 
pentru Industria Materialelor de 
Construcții și-a orientat cercetările 
spre utilizarea unei resurse cu va
loare energetică scăzută, care nu a- 
vea altă utilizare în economia na
țională : sterilele carbonifere (șla- 
mul) rezultate din procesul de înno
bilare a huilei. înglobat în pasta ce
ramică din care se fabrică cărămi
zile. cărbunele existent în acest ste
ril — depozitat ca nefolositor în 
halde pe lingă stațiile de spălare a 
huilei din bazinul minier al Văii Jiu
lui — se aprinde, eliberează un mare 

număr de calorii ce contribuie la 
arderea cărămizilor și înlocuiește 
astfel o cantitate mare de gaz me
tan. hidrocarbură din ce în ce mai 
rară și mai scumpă. In anul 1983, 
cercetările sint finalizate la Fabrica 
de Produse Ceramice din Urziceni, 
prin omologarea tehnologiei și stabi
lirea unor modificări minime în cup- 
toarele-tunel pentru a se putea re
cupera și valorifica o parte din căl
dură în procesul de uscare a cără
mizilor. în acest stadiu, procentul de 
șlam cărbunos înglobat in masa ar- 
giloasă ajunge la 20—30 la sută, iar 
consumul de gaz metan atinge echi
valentul a 38—40 kg combustibil con
vențional pe tona de produs ars.

Demn de menționat este faptul că 
înainte cu mult timp ca soluția teh
nologică să fi fost omologată, ea a și 
fost generalizată în toate fabricile da 
cărămizi din țară, un merit însem
nat în acest sens avîndu-1 Centrala 
pentru Materiale de Construcții. Fo
losit Ia început în procente mici, de 
numai 5—10 la sută, ca apoi, pe mă
sură ca fabricile căpătau încredere 
și experiență, ponderea .-ă crească la 
aproape 30 la sută, sterilul de cărbu
ne al Văii Jiului devenind astfel 
combustibilul principal in fabricarea 
cărămizilor. Astfel, la ora actuală, 
in procesul de ardere a cărămizilor, 
se mai consumă gaz metan doar pen
tru amorsarea arderii sterilului car
bonifer si. eventual, pentru corecta
rea temperaturii optime de ardere, 
în ceea ce privește uscarea cărămi
zilor, există și aici tendințe eviden
te de scădere a consumurilor. Prin 
modificări minime ale cuptoare- 
lor-tunel. excedentul de căldură 
existent este preluat și utilizat în 
procesul de uscare. Cea mai mare 
parte a fabricilor de cărămizi din 
țară a și trecut, încă din acest an. la 
modificările respective, conform pro
iectelor furnizate de institut, iar al
tele vor adopta soluția treptat, cu 
prilejul reparațiilor capitale, această 
măsură fiind cuprinsă in programele 
de modernizare ale întreprinderilor. 
Rezultatul aplicării și generali
zării acestei soluții tehnice : la 
începutul cincinalului viitor, consu
mul de gaz metan in fabricile de că
rămizi va atinge cifre minime re
cord, echivalind cu 27—32 la sută 
din consumul anului 1974, situindu-se 
din acest punct de vedere printre 
cele mai mici consumuri practicate 
pe plan mondial.

Centrala industrială — 
un factor de potențare 

a progresului tehnic
Aminteam înainte că un substan

țial merit in generalizarea operativă 
în toate întreprinderile de produse 

ceramice a soluției propuse de cer
cetare l-a avut Centrala Mate
rialelor de Construcții. Dar acesta nu 
este unicul exemplu de angajare 
concretă și mai cu seamă eficientă 
a specialiștilor centralei în promova
rea tehnicii noi în cele 42 de 
unități industriale din subordine. 
Din discuțiile purtate cu ing. Iulian 
Givulescu, șeful serviciului tehnic al 
centralei, ne-am putut convinge că 
există aici o îndelungată și bună 
experiență în promovarea noului 
științific și tehnologic în întreprin
derile pe care le tutelează, modali
tăți concrete și eficiente de a acce
lera și stimula aplicarea și generali
zarea experienței înaintate.

La drept vorbind, cerința unei mal 
concrete și mai active implicări a 
specialiștilor din centrale în acțiunea 
de modernizare — cerință subliniată 
din nou șl la recenta Consfătuire de 
lucru pe probleme economice de la 
C.C. al P.C.R. — este, indiscutabil, 
o obligație care decurge din înseși 
funcțiunile si sarcinile de prim rang 
ale centralelor industriale. Ca titu
lară de plan, ca unitate de bază a 
economiei, functionind pe principiul 
autoconducerii si autogestiunii. cen
trala industrială este direct intere
sată să-si exercite atribuțiile pe fi
liera propriei sale structuri în do
meniul de bază al eficientei econo
mice si rentabilității, acela al per
fecționării organizării si moderni
zării producției. Iar aceasta pe cel 
puțin două direcții principale : 
1) sprijinind întreprinderile în rea
lizarea soluțiilor si măsurilor adop
tate in adunările generale ale oame
nilor muncii și 2) inițiind ei înșiși 
acțiuni tehnologice si de organizare 
de o mai largă anvergură, generali- 
zînd tot ceea ce este eficient în 
activitatea productivă.

Cum decurg lucrurile în Centrala 
pentru Materiale de Construcții am 
văzut chiar din exemplul prezentat 
mai sus, cînd, practic, inainte de 
omologarea soluției tehnice au fost 
luate măsuri de generalizare ale a- 
cesteia In toate unitățile respective. 
Concret, cum s-a procedat ? „Ope
rativitatea în difuzarea informațiilor 
și soluțiilor tehnico-științifice con
stituie elementul principal într-o a- 
semenea acțiune, ne spune directo
rul tehnic al centralei. Din experi
ența noastră, cel mai eficient mod 
de a face cunoscută o nouă soluție 
tehnică sau tehnologică este cunoaș
terea acesteia la fața locului, adică 
în întreprinderea în care s-a inițiat, 
de către toți directorii și inginerii- 
șefi ai fabricilor cu același profil. 

Aceștia în primul rînd, deoarece el 
sînt cei ce urmează să decidă a- 
plicarea soluției în propria între
prindere. în acest mod am pro
cedat și cînd s-a pus proble
ma utilizării șlamului de cărbu
ne. I-am convocat pe toți fie la 
Sibiu, fie la Piatra Neamț sau la 
Urziceni să se convingă singuri de 
viabilitatea soluției, de avantajele 
economice certe ce decurg din apli
carea acesteia. Totodată, la fel de 
operativ am solicitat institutului să 
elaboreze fișe clare, exacte, prin care 
să fie descris procedeul, iar pe cîteva 
planșe să fie precizate modificările 
constructive ce urmau a fi făcute 
în cuptoarele-tunel. Acestea au fost 
multiplicate și trimise la toate fa
bricile, care, fie prin forțe proprii, 
fie cu ajutorul specialiștilor din in
stitut, au trecut la aplicarea solu
ției. Și nu este singurul exemplu de 
acest fel. Mai cu seamă începînd cu 
anul 1986, cînd a fost declanșată 
larga acțiune de organizare și mo
dernizare a activității productive, 
centrala a inițiat și alte acțiuni de 
generalizare a unor soluții tehnice 
sau tehnologii, incluzîndu-le ca 
măsuri obligatorii în programele de 
modernizare ale întreprinderilor. 
Astfel, unele soluții organizatorice, 
cum ar fi sistematizarea atelierelor 
de confecționat armături și plase 
sudate sau organizarea unor secții 
centrale de confecționat vată mine
rală pe tipuri de panouri ori apli
carea unor soluții tehnologice care 
să conducă Ia utilizarea pe scară 
largă a unor produse refractare 
termoizolatoare sau la folosirea 
superplastifianților In producerea 
prefabricatelor din beton și altele, 
dacă acum doi-trei ani erau aplicate 
sporadic in cîteva unități, în acest 
an ele sînt aproape generalizate. 
Procedînd în acest mod este exclus 
ca o soluție tehnică, tehnologică sau 
organizatorică valoroasă elaborată 
de institutul de cercetări sau de ca
drele tehnice ale unei întreprinderi 
să fie ușor trecută cu vederea și să 
nu fie operativ preluată și propusă 
spre generalizare".

Așadar, implicarea tot mai sus
ținută a institutelor și a centralelor 
industriale în soluționarea proble
melor producției este o cerință 
esențială a progresului economic și 
social, exprimată de altfel limpede 
în Tezele pentru Congresul al 
XIV-lea al partidului. Participarea 
specialiștilor din centrală, a cercetă
torilor și proiectanților din institut 
la demersurile de modernizare a 
producției materiale prezintă cel 
puțin două avantaje majore și 
certe : în contact direct cu proble
mele producției, cu realitățile din 
întreprinderi, cadrele din centrale și 
institute își lărgesc considerabil ca
pacitatea de cunoaștere, iar unitățile 
pot beneficia de cele mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii.

Vlaicu RADU

>

SI SMMA nu

Viteza de lucru-
Concomitent cu recoltarea porum

bului și a altor culturi, pe ogoare
le județului Mureș se acționează in 
ritm susținut la insâmînțarea griu
lui pe cele aproape 61 000 hectare. 
Pină în seara zilei de 9 octombrie, 
sămînța a fost încorporată în sol pe 
88 la sută din suprafața prevăzută. 
Prin asigurarea unei viteze de lucru 
sporite la pregătirea patului germi
nativ, într-o serie de consilii agro
industriale însămînțarea griului s-a 
încheiat. Totodată, faptul că, pe an
samblul județului, viteza de lucru 
la semănat a crescut la 5 000 ha pe 
zi. iar suprafața pregătită este mare 
a creat condiții ca și însămînțarea 
griului să se încheie în 2—3 zile. Cu 
gindul la îndeplinirea acestui impe
rativ se acționează în aceste zile în 
toate unitățile agricole.

între acestea se numără și cele din 
Consiliul Agroindustrial Sîngeorgiu 
de Mureș, unde griul va ocupa o su
prafață de 3 600 ha. „Avînd un front 
de lucru de peste 400 ha pe zi, pen
tru impulsionarea semănatului — ne 
preciza Eugen Comșa, inginerul-șef 
al consiliului agroindustrial — numă
rul semănătorilor utilizate «zi-lumi- 
nă» a crescut de la 20 la 30“. Ceea 
ce este însă — adăugăm noi — demn

Fiecare oră-
Rămînerile In urmă la semănatul 

griului — pină în seara zilei de 9 
octombrie lucrarea a fost efectua
tă în proporție de 80 la sută 
— au determinat comandamentul 
județean pentru agricultură al ju
dețului Alba să ia noi măsuri pen
tru intensificarea ritmului de execu
ție a acestei lucrări. în princinal. se 
au în vedere utilizarea mai eficien
tă a mijloacelor mecanice și organi
zarea mai bună a activității, astfel 
incit semănatul griului să se încheie 
în cel mai scurt timp. „în două-trei 
zile vom termina semănatul — ne 
asigură Mircea Alexe, inginerul-șef 
al Cooperativei Agricole de Produc
ție din comuna Lopadea Nouă. Mai 
avem de semănat 130 hectare, dar 
ritmul zilnic al celor patru semănă
tori este condiționat de eliberarea 
terenului. De aceea, la recoltarea po
rumbului, pe suprafețele care ur
mează â fi semănate cu grîu am mo
bilizat peste 200 cooperatori. Supra
fețele recoltate sînt eliberate U’-gent 
de resturi vegetale, arate și pregăti
te pentru semănat. Mai sînt și alte

mult intensificată!
de remarcat este faptul că aici, ca 
peste tot în județ, preocuparea pen
tru creșterea vitezei de lucru merge 
mină în mină cu grija statornică 
pentru realizarea unor lucrări de cea 
mai bună calitate.

Din păcate, nu același lucru se poa
te spune despre cooperatorii din Pă- 
net, care, la data menționată, nu 
aveau însămînțate decit 315 ha din 
850 ha programate. Cauza ? Una sin
gură : eliberarea terenului de porumb 
avansează lent, ceea ce face să nu 
poată fi asigurat zilnic un front de 
lucru corespunzător. Un asemenea 
faDt. precum și unele aspecte ce țin 
de organizarea muncii au făcut 
ca și în alte unități agricole însă- 
mințarea griului să fie sub media 
județului. Bunăoară, unitățile agrico
le din Consiliul Agroindustrial Zau de 
Cîmpie nu aveau însămînțate, în 
seara zilei de 6 octombrie, decît 908 
ha din 2 570 ha programate, cele din 
Gănești — doar 1 210 ha din 3 300 ha, 
iar cele din Luduș — numai 1 204 ha 
din 3 940 ha. Aceasta impune ca și 
aici să fie luate măsuri energice, ast
fel incit eliberarea terenului, pregă
tirea patului germinat’v și însămîn
țarea griului să se desfășoare in flux 
continuu. (Gheorghe Giurgiu)

folosită din plin!
lucrări de efectuat, dar semănatul 
are în aceste zile prioritate".

„în toate unitățile se acționează 
cu maximă răspundere pentru în
cheierea grabnică a semănatului 
griului și cu aceasta a tuturor cul
turilor de toamnă — ne spunea 
tovarășul Viorel Tiutiu, inginerul- 
șef al Consiliului Agroindustrial Lo
padea Nouă. Avem și un program 
de întrajutorare între unități. Acum 
însă se desfășoară o adevărată în
trecere pentru folosirea eficientă a 
fiecărei zile de muncă. Volumul 
mare al transporturilor din cimp a 
impus utilizarea tuturor mijloace
lor". In ce privește transportul po
rumbului și sfeclei de zahăr din 
cîmp, o capacitate insuficient folo
sită există totuși : autocamioanele 
care sînt proprietatea cooperativelor 
agricole trag adesea pe dreapta pen
tru că nu au motorină. O problemă 
care trebuie soluționată grabnic pen
tru că acum încheierea însămînțării 
griului cu o zi mai devreme în- 
se-'mn' in’i'-ct-ihil un spor de re
coltă. (Șt-fan Dinică)
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Creșterea rolului conducător al partidului, al statului, 
înfăptuirea consecventă a principiului edificării 

socialismului cu poporul, pentru popor
Sintetizînd în mod strălucit învățămintele dezvoltării istorice, ex

periența acumulată în procesul făuririi noii orînduiri in tara noastră, 
precum și în alte țări ale lumii, proiectul Programului-Directivă si 
Tezele pentru Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român pun 
cu putere în evidență principiul potrivit căruia transformarea revolu
ționară a societății, edificarea socialismului si comunismului au fost 
și sint posibile numai în condițiile exercitării și creșterii rolului con
ducător al partidului revoluționar al clasei muncitoare în organizarea 
și desfășurarea neîntreruptă a acestei vaste opere constructive. în con
sens deplin cu tendințele legilor obiective, cu concluziile desprinse din 
practica social-politică. Tezele subliniază că „existenta și afirmarea 
rolului conducător al partidului politic al clasei muncitoare, Înarmat cu 
o concepție clară, bazată pe teoria socialismului științific și care expri
mă interesele, aspirațiile și voința poporului, constituie o 
imperioasă a desfășurării procesului revoluționar, o legitate 
construcției socialismului si comunismului".

necesitate 
obiectivă a

nostru abordează 
misiunii sale' istorice, 
șa de a-și îndeplini 
și fermitate îndatoriri- 
clasa muncitoare si în- 

so- 
pa 

cu- 
faptul că încă de la a- 
cu aproape un secol in 
primului partid muncitoresc 
a Partidului Comunist Ro- 
1921, partidul nostru și-a

se manifestaseră in 
— dogmatismului, 
conservatorismului, 
si altor concepții 

reprezentau o frină

Partidul - centrul vital’ 
al întregii națiuni

Concepția, științifto fundamentată 
a partidului nostru cu privire la ro
lul și răspunderile partidului comu
nist îri'societatea socialistă, îmbogă
țirea ei cu noi contribuții teoretice 
de către tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în Expunerea din noiembrie 1988, in 
cuvîntările și expunerile din cursul 
acestui an prezintă o deosebită în
semnătate politico-ideologică și prac
tică. Totodată, aceasta are o semni
ficație deosebită în contextul inten
selor confruntări ideologice care au 
loc pe plan mondial in problemele 
cardinale ale înnoirii și perfecționă
rii socialismului, demonstrind cu tă
rie înaltul spirit de răspundere cu 
care partidul 
problema 
hotărîrea 
cu cinste 
le fată de 
tregul popor, fată de soarta 
cialismului si comunismului 
pămîntul României. Este bine 
noscut 
pariția, 
urmă, a 
și apoi 
mân, în . .
asumat cu hotărîre și răspundere ro
lul de a organiza și călăuzi masele 
muncitoare pe calea luptei pentru 
împlinirea intereselor lor vitale, a 
aspirațiilor de progres, bunăstare, 
pace și independență națională ale 
poporului român. în cursul acestei 
lupte partidul insusi și-a întărit con
tinuu forța și unitatea politico-or- 
ganizatorică, a cunoscut o accentua
tă maturizare ideologică, devenind o 
puternică forță politică națională, 
profund ancorată în realitățile româ
nești. Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român, din vara fi
nului 1965, a marcat un moment de 
cotitură in activitatea partidului, a 
întregului proces revoluționar de 
edificare a socialismului în patria 
noastră. El a descătușat forțele crea
toare, gindirea revoluționară a co
muniștilor, punînd capăt fenomene
lor negative ce 
etapa anterioară 
sablonismului si 
modelului unic 
anacronice, care 
în calea dezvoltării socialismului in 
tara noastră. Hotărirea aprobată in 
unanimitate de Congresul al IX-lea 
ca partidul nostru să poarte denu
mirea : „Partidul Comunist Român" 
a avut si are o profundă semnificația 
DOlitică si ideologică, ea evidențiind, 
așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu In cuvîntarea la 
deschiderea lucrărilor congresului, 
stadiul nou de dezvoltare a parti
dului revoluționar al clasei munci
toare din România, sub conducerea 
căruia au fost răsturnate clasele ex
ploatatoare și cucerită puterea poli- 

. tică, precum și scopul final al parti
dului — construirea societății co
muniste. Această denumire exprimă 
limpede programul politic revolu
ționar al partidului, faptul că în 
tivitatea sa partidul nostru 
călăuzește ferm după principiile 

/ nerale ale teoriei revoluționare, 
care le dezvoltă în mod creator, 
trivit realităților și condițiilor con
crete din țara noastră. Congresul al 
IX-lea a reprezentat astfel un mo
ment esențial in întărirea politico- 
organizatorică și dinamizarea parti
dului nostru, în creșterea rolului său 
conducător in societate, in intensi
ficarea legăturilor cu oamenii mun
cii, cu întregul popor, în afirmarea 
sa ca exponent autentic al interese
lor vitale ale națiunii.

Așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Cuvîntarea 
rostită la Adunarea solemnă organi
zată cu prilejul celei de-a 45-a 
aniversări a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, este necesar să sub
liniem că „lot ceea ce am realizat 
demonstrează cu puterea faptelor, a 
realităților justețea politicii parti
dului nostru comunist, care și-a în
deplinit și iși îndeplinește cu cinste 
misiunea istorică de a conduce în
treaga națiune pe calea făuririi ce
lei mai drepte orînduiri din lume, 
a fericirii, bunăstării, a independen
tei și suveranității depline !“

Viața demonstrează — așa cum se 
arată in Tezele pentru Congresul al 
XIV-lea — că. în condițiile create 
după dispariția claselor exploatatoa
re. existența unui partid unic al cla
sei muncitoare și întărirea unității 
poporului in jurul partidului repre
zintă o necesitate istorică obiectivă.

Tendințele legice ale dezvoltării 
sociale, continuarea procesului revo
luționar .fac astfel ca existența 
partidului unic al clasei munci
toare. întărirea 
conducător, a 
cu poporul, cu 
ale democrației . . _____  _.,
Iuționare să constituie o necesitate 
obiectivă a construcției 
Experiența construcției 
confirmă înalta valoare 
practică a ideilor și
lor formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu în Tezele din 
aprilie și Expunerea din noiembrie 
1988. in Cuvîntarea la Plenara C.C. 
al P.C.R. din 27—28 iunie 1989. în 
Programul ideologic, privind nece
sitatea combaterii ferme a concep
țiilor și tendințelor de 
sau renunțare la rolul 
al partidului, precum și însemnăta
tea uriașă ce 
tico-ideologice și 
îndeplinirea 
siunii sale 
se arată în 
al XIV-lea.
diminuare a rolului conducător al 
partidului sint de natură să lipseas
că societatea de forța politică cea 
mai conștientă, cea mai inaintată. 
înarmată cu concepția științifică 
despre lume șl viață, capabilă să 
unească și -să organizeze toate for
țele națiunii. Neîndoielnic. în pro
cesul exercitării rolului său. în vii
tor va evolua și se vor înregistra 

ac- 
se 

ge- 
pe 

po-

astfel ca 
al clasei 
rolului său politic 

legăturilor organice 
celelalte organisme 

muncitorești-revo-
socialiste. 
socialiste 

teoretică și 
orientări-

diminuare 
conducător

revine unității poli- 
organizatorice în 

de către partid a mi- 
revoluționare. Așa cum 

Tezele pentru Congresul 
teoriile despre așa-zisa

noi transformări ți in 
partidului, dar, așa cum 
ză in Teze, cerința promovării in so
cietate a concepției revoluționare 
despre lume si viață nu va dispărea 
niciodată.

activitatea 
se sublinia-

Organizațiile de masă 
și obștești 

în sistemul democrației 
muncitorești-revoluționare

Conducerea de către partid a 
operei de construcție socialistă are 
loc in condițiile întăririi legăturilor 
directe cu poporul, ale existentei si 
afirmării unei largi rețele de orga
nizații sociale, de masă și obștești. 
Aceste organizații fac parte inte
grantă din sistemul democrației 
muncitorești-revoluționare.

în sistemul unitar al democrației 
muncitorești-revoluționare un rol 
important revine sindicatelor — cea 
mai mare organizație de masă — 
care, in calitate de reprezentante 
ale oamenilor muncii — proprietari 
colectivi ai mijloacelor de producție, 
producători și beneficiari — au în
datorirea de a acționa pentru gos
podărirea cu înaltă exigentă și efi
ciență a avuției sociale, de a mani
festa o atitudine revoluționară in 
întreaga activitate și a asigura par
ticiparea activă, organizată a mem

brilor lor Ia opera de făurire a so
cialismului și comunismului. Uniu
nea Tineretului Comunist, organiza
țiile studențești, de pionieri și șoimi 
ai patriei sînt chemate să contribuie 
la pregătirea temeinică pentru 
muncă și viață a tinerilor, să acțio
neze cu hotărire în vederea formării 
acestora in spirit revoluționar, a 
înarmării lor cu cele mai noi achi
ziții ale științei și tehnicii, ale cu
noașterii umane, cu concepția revo
luționară despre luma și viată a 
partidului nostru.

Sarcini deosebit de importante re
vin. de asemenea, organizațiilor da 
femei în perfecționarea activității 
productive. cultural-știintifice. so- 
cial-politice. în participarea largă a 
maselor de femei la conducerea so
cietății.

în cadrul F.D.U.S. acționează Or
ganizația Democrației și Unității So
cialiste. care numără peste 4.1 mi
lioane de membri, recrutați din rin- 
durile nemembrilor de partid și 
care asigură participarea directă a 
acestora la întreaga viață social-po
litică a tării. Organizațiile de masă 
și obștești din toate domeniile, pre
cum și O.D.U.S. recunosc rolul poli
tic conducător al partidului. Progra
mul partidului, care exprimă intere
sele int.regii națiuni, ale tutufor oa
menilor constituie. în același timp, 
programul F.D.U.S.. al organizațiilor 
de masă și obștești componente, al 
întregului nostru popor.

Natura și răspunderile 
statului democrației 

muncitorești-revoluționare
în climatul deosebit de fertil in

staurat de Congresul al IX-lea. a 
cunoscut o puternică și esențială 
reîmprospătare teoretică problemati
ca statului socialist, a rolului și 
funcțiilor sale specifice în edificarea 
socialismului. Clarificările aduse de 
tovarășul Nicolae Ceausescu pro
blemelor privind esența si evolu
ția statului, raporturile dintre 
și cetățeni, dintre stat si 
mocratie. rolul determinant 
statului în planificarea si 
ducerea unitară a întregii

stat 
de

al 
con- 

„„„„„ _____  - ___ —vieți
economico-sociale au o indiscutabilă 
valoare teoretică și practică. Parti
dul nostru a renunțat, cu multi ani 
in urmă, la noțiunea de „dictatură 
a proletariatului", apreciind că a- 
ceasta nu corespunde conținutului 
real, de clasă al statului socialist, 
înlocuind vechiul concept cu cel de 
stat al democrației muncitorești-re- 
voluționare.

Corespunzător acestei concepții, 
s-au adoptat ample măsuri de de
mocratizare a organelor statului, in- 
cepind cu cele ale puterii de stat — 
Marea Adunare Națională și consi
liile populare —, s-a introdus prin
cipiul mai multor candidaturi pentru 
un loc de deputat, s-a perfecționat 
continuu legislația. Concomitent cu 
aprofundarea democrației reprezen
tative. parlamentare, s-a trecut la 
crearea de noi organisme democra
tice. care asigură participarea ne
mijlocită. directă a oamenilor mun
cii din unitățile economice si insti
tuțiile sociale, culturale etc. la con
ducerea întregii activități, dind ex
presie și traducind in practică prin
cipiul autoconducerii și autogestiu- 
nii muncitorești.

Așa cum se subliniază in Tezele 
pentru Congresul al XIV-lea, viața 
a demonstrat justețea acestui ori
ginal sistem de autoconducere de
mocratică. evidențiind totodată fap
tul că dezvoltarea tării poate avea 
loc numai in condițiile conducerii 
unitare a economiei naționale, pe 
baza planului național unic. Un rol 
hotăritor il are, in această privință, 
statul democrației muncitorești-re- 
volutionare. care asigură organizarea 
și conducerea unitară a întregii ac
tivități de transpunere în practică a 
planurilor și programelor de dez
voltare a țării.

în ceea ce privește raporturile 
dintre rolul partidului si rolul sta

tului în sistemul democrației mun- 
citorești-revolutionare. documentele 
Congresului al XIV-lea evidențiază 
că partidul nostru va acționa 
pentru perfectionarea continuă a 
activității organelor de stat, asigu- 
rînd o justă reprezentare in cadrul 
lor a tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii, si în primul rind a 
clasei muncitoare, clasa conducătoa
re a societății. „Am spus, intr-ade
văr, că in România partidul nostru 
comunist îndeplinește rolul de forță 
politică conducătoare — arăta secre
tarul general al partidului in cuvîn- 
rea la Consfătuirea de lucru de la 
C.C. al P.C.R. din 5 octombrie — dar 
am subliniat cu toată claritatea că 
ei nu înlocuiește și nici nu-și pro
pune să înlocuiască statul, organele 
de stat. Dimpotrivă, partidul nostru 
și-a propus și iși propune să Întă
rească rolul statului, rolul organelor 
de stat în dezvoltarea și conducerea 
activității economico-sociale, pentru 
că numai astfel iși va indeplini mi
siunea de forță politică conducătoare 
in societate".

Dezvoltarea 
națiunii socialiste, 

înfăptuirea 
deplinei egalități 

în drepturi 
a tuturor cetățenilor 

României

I

I

în condițiile construcției socialis
te, națiunea română s-a dezvoltat 
pe o treaptă superioară, a căpătat 
noi caracteristici, noi dimensiuni, 
datorate transformărilor revoluțio
nare din cadrul societății noastre — 
ceea ce a dus la întărirea si adîn- 
cirea coeziunii si unității națiunii, 
ale întregului popor.

Documentele pentru 
XIV-lea subliniază că 
tru va acționa și In 
întărirea națiunii 

Congresul ăl 
partidul nos- 
viitor pentru 

socialiste, pen-

tru accentuarea caracteristicilor el 
determinate de natura noii orin- 
duiri sociale socialiste, de existența 
și dezvoltarea proprietății socialiste, 
a unității de interese economice si 
politice ale tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii. în felul acesta, 
națiunea socialistă se va manifesta 
tot mai mult ca factor de unire si 
dinamizare a poporului în construc
ția socialismului, de ridicare a con
științei patriotice, revoluționare a 
maselor, de apărare a libertății, in
dependenței și suveranității națio
nale a României.

Temelia deplinei egalități în drep
turi a tuturor cetățenilor țării o 
constituie politica partidului de dez
voltare economico-socială armonioa- 

• să a întregii țări, progresul rapid 
al forțelor de producție, dezvoltarea 
și perfecționarea noilor relații so
ciale, dezvoltarea democrației mun- 
citorești-revoluționare.

întărirea continuă a unității în
tregului popor constituie o condiția 
esențială a mersului ferm înainte 
al societății românești. Aceasta pre
supune combaterea hotărîtă a ori
căror încercări de propagare a ve
chilor concepții și. mentalități pro
movate de clasele exploatatoare 
pentru dezbinarea oamenilor muncii, 
a naționalismului și șovinismului, 
combaterea fermă a încercărilor pro
pagandei ostile duse de unele cercuri 
reacționare, naționaliste si neofas
ciste de peste hotare, pe diferite 
căi si sub diferite pretexte — in
clusiv cel al ..apărării" drepturilor 
omului.

Așa cum se subliniază ta Tezele 
pentru Congresul al XIV-lea, parti
dul nostru respinge cu hotărîre con
cepțiile potrivit cărora un stat poate 
să-și aroge răspunderea pentru 
soarta cetățenilor care trăiesc in 
altă țară, pe considerente naționale. 
Nimeni din afară nu se poate erija 
în arbitru pentru soluționarea pro
blemelor cetățenilor care trăiesc în 
România, statului român revenin- 
du-i în întregime rolul si răspun
derea de a soluționa aceste proble
me. pornind ferm de la principiul 
că prezentul si vil'-rul tuturor cetă
țenilor țării, fără deosebire de ori
ginea națională, sînt indisolubil le
gate de prezentul și viitorul între
gului popor.

Schimbările profunde 
în structura socială a țării

în anii socialismului, și îndeosebi 
după Congresul al IX-lea, au avut 
loc schimbări dinamice, oalitative 
în structura socială a României, în 
fizionomia și raporturile dintre 
principalele clase și categorii ale 
societății noastre.

între transformările profunde în
registrate în structura socială a tă
rii. în prim-plan se situează afir
marea puternică a clasei muncitoare 
in calitate de clasă conducătoare a 
societății. Ea a devenit o clasă 
nouă, proprietară. împreună cu 
întregul popor, asupra mijloace
lor de producție, producătoare și 
beneficiară a rezultatelor muncii 
sale. Realitățile actuale demonstrea
ză că noile condiții in care este 
chemată clasa muncitoare să-și în
făptuiască menirea istorică nu di
minuează. ci. dimpotrivă, validează 
rolul acesteia, deschid largi posibi
lități afirmării sale drept forța so
cială cea mai înaintată, cu un rol 
tot mai important în transformarea 
si conducerea societății.

Aliată principală a clasei munci
toare, țărănimea, deși s-a redus 
numerlcește și va continua să scadă, 
o parte însemnată a ei trecînd în 
activități industriale și în alte sec
toare neagricole, s-a transformat 
intr-o clasă socială nouă, tot mai 
omogenă, avînd în continuare un 
rol deosebit de important în viata 
social-politică a tării. în procesul 
producției materiale și în condu
cerea generală a statului.

Ca urmare a puternicei dezvoltări 
a științei, învătămîntului și culturii, 
numărul intelectualilor a sporit con

tinuu —• de peste 10 ori —• ta anii 
socialismului ; rolul esențial al cu
ceririlor științei si tehnicii mo
derne a determinat creșterea pu
ternică a numărului specialiștilor in 
toate domeniile, si în primul rind in 
cel economic și tehnico-știintific. 
Provenind in cea mai mare parte 
din rîndurile clasei muncitoare și 
țărănimii, fiind, de fapt, ea însăși 
o parte a clasei muncitoare, inte
lectualitatea este strins legată de 
întregul popor.

în procesul trecerii la faza su
perioară a societății socialiste multi
lateral dezvoltate — se arată în 
documentele pentru Congresul al 
XIV-lea — va avea Ioc o apropiere 
între toate clasele si categoriile so
ciale. întărirea alianței și unității 
lor. atenuarea Si chiar dispariția 
deosebirilor esențiale dintre oraș si 
sat. dintre munca fizică și cea in
telectuală. accentuîndu-se astfel pro
cesul omogenizării sociale de făuri
re a poporului unic muncitor.

Intensificarea 
activității ideologice și 

politico-educative 
de formare a omului nou

Partidul nostru a desfășurat o 
amplă si laborioasă activitate de 
dezvoltare si aplicare creatoare a 
adevărurilor general-valabile. a 
principiilor socialismului științific la 
condițiile concrete ale procesului re
voluționar din Româpia. îmbogățind 
cu contribuții proprii. de înalt 
prestigiu internațional patrimoniul 
ideologic comun al clasei munci
toare. teoria si practica construcției 
socialiste. întreagă această operă. 
Programul si documentele partidului 
nostru. Programul său ideologic re
prezintă expresia marxismului crea
tor in condițiile actuale din Româ
nia. Stadiul actual al edificării socie
tății socialiste, profundele transfor
mări care au loc pe plan intern si 
international pun noi exigente în 
fata activității ideologice si politico- 
educative. legate de analiza științi
fică a problemelor complexe, de cu
noașterea si interpretarea adecvată 
a multiplelor fenomene si procese 
noi. Raportindu-se tocmai la ast
fel de exigențe și realități, parti
dul nostru apreciază că. deși s-au 
obținut o serie de rezultate poziti
ve. în domeniul activității nolitico- 
ideologice se manifestă încă o anu
mită rămînere in urmă fată de dez
voltarea generală a forțelor de pro
ducție, a societății în ansamblul ei.

Secretarul general al partidului 
nostru relevă necesitatea de a se 
combate tendințele de subapreciere 
sau negare a importantei teoriei re
voluționare în construcția socia
lismului, de minimalizare a rolului- 
conștiinței socialiste in desfășu
rarea procesului revoluționar. Reali
tățile actuale din unele țări de
monstrează că tocmai această sub
apreciere si minimalizare not duce 
la pierderea încrederii comuniști
lor. a oamenilor muncii în idea
lurile revoluționare ale socialismu
lui si comunismului, la reactivarea 
forțelor ostile noii orînduiri. Asa 
cum se arată si în Tezele pentru 
Congresul al XIV-lea. trebuie înțe
les că nu se poate în nici un fel 
concepe dezvoltarea socialistă vor
bind de renunțarea. într-un fel sau 
altul, sau de diminuarea confrun
tării ideologice dintre concepția re
voluționară si teoriile anticomuniste. 
Aceasta presupune întărirea com
bativității față de ideologia bur
gheză, față de propaganda anti
comunistă de denigrare a reali
tăților și cuceririlor socialiste, 
împotriva uneltirilor contrarevo
luționare de orice fel, respin
gerea fermă a oricăror încercări din 
partea forțelor reacționare, imperia
liste. de amestec în treburile in
terne ale altor state, de destabili
zare a tarilor , socialiste cu scopul 
declarat de a Ie determina să se în
toarcă înapoi, la capitalism.

în centrul activității ideologice si 
politico-educative, de formare a 
omului nou se situează, de aseme
nea. sarcini sporite privind edu
carea întregului popor în spiritul 
minunatelor sale tradiții patriotice, 
revoluționare, ale solidarității in
ternaționale. combaterea mentalită
ților străine concepției noastre des
pre lume si viată, a lipsei de răs
pundere în gospodărirea proprietă
ții socialiste. a abaterilor de la 
principiile si valorile eticii si echită
ții socialiste, a misticismului, obscu
rantismului. naționalismului, șovi
nismului. a tuturor manifestărilor 
negative. Documentele programa
tice pentru Congresul al XIV-lea 
reflectă preocupările prioritare 
ale partidului pentru perfecționarea 
continuă a muncii ideologice si 
politico-educative. în cuvîntarea la 
Consfătuirea de lucru pe probleme 
economice de Ia C.C. al P.C.R. din 
5 octombrie, tovarășul 
Nicolae Ceausescu sublinia în acest 
spirit faptul că mărețele realizări 
obținute în anii construcției socia
liste nu trebuie să ducă la o ati
tudine de automultumire. ci. tocmai 
pornind de la ceea ce am realizat în 
toate domeniile, trebuie să ne pro
punem să lucrăm mai bine, cu un 
spirit de răspundere mai mare, pen
tru a asigura dezvoltarea mai pu
ternică a tării. „Ne aflăm, arăta 
secretarul general al partidului, in
tr-un stadiu de construcție socia
listă dezvoltată. Vom trece la un 
nou stadiu general de dezvoltare 
economico-socială. Avem un nivel, 
general, ridicat de învătămînt. de 
știintă. de cultură. Dar toate aces
tea nu trebuie să diminueze in nici 
un fel spiritul de răspundere I 
Dimpotrivă, trebuie să ducă la creș
terea răspunderii in toate domeniile 
de activitate ! Numai asa vom 
acționa ca adevărati revoluționari, ca 
adevărat! oameni de răspundere, 
vom asigura ca poporul nostru să 
înfăptuiască neabătut obiectivele 
Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate si 
de înaintare a tării noastre spre 
visul de aur, spre comunism". Ast
fel, activitatea politico-educativă 
desfășurată de organele și organiza
țiile de partid, de masă și obștești, 
de toți factorii învestiți cu răspun
deri în acest domeniu, va înscrie o 
contribuție mai activă la mobiliza
rea oamenilor în vasta operă de în
făptuire a politicii interne și externe 
a partidului, constituind o puternică 
forță materială de dezvoltare a so
cietății, de asigurare a victoriei so
cialismului și comunismului In 
România.

Pentru înfăptuirea în bune condiții 
a programelor de autoaprovizionare

Asigurarea populației cu legume și fructe
-la nivelul recoltelor mari din acest an!

Recentele vizite efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în piețe și 
complexe agroalimentare, alte unități comerciale și alimentare din Capi
tală, analiza care a avut loc au pus încă o dată în evidentă preocuparea 
permanentă a conducerii partidului și statului nostru pentru îndeplinirea 
în cele mai bune condiții a programelor de autoaprovizionare. asigura
rea ritmică a fondului de marfă pentru unitățile comerciale, in cantitățile 
prevăzute și la nivelul calitativ cerut. Recoltele bune și foarte bune obți
nute de agricultura noastră socialistă, arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
recenta consfătuire pe probleme economice de la C.C. al P.C.R.. asigură în 
ultimul trimestru al acestui an. o dublare la multe produse a cantităților 
destinate aprovizionării populației.

Asigurarea unei bune aprovizionări a populației cu produse de bună 
calitate implică răspunderi sporite din partea tuturor factorilor de condu
cere in acest domeniu, pentru buna gospodărire a bunurilor destinate con
sumului oamenilor muncii, întregului popor. Criticile adresate de secreta
rul general al partidului în legătură cu marile deficiențe din domeniul 
activității comerciale, datorate în principal indisciplinei și dezordinii, lipsei 
de răspundere a unor cadre, referirile concrete la sectoare unde se faa 
simțite consecințele acestor deficiente trebuie să determine măsuri ferma, 
neîntîrziate pentru ca întreaga activitate comercială să se ridice la nive
lul impus de obiectivele generale ale politicii partidului nostru, de creș
tere a bunăstării întregii noastre națiuni.

Corespondenți ai „Scînteii" prezenti in piețe si unități comerciale pen
tru produse alimentare din Craiova, Slobozia și Focșani ne-au relatat as
pecte ale modului în care se desfășoară aprovizionarea populației și mă
suri ce se impun pentru îmbunătățirea acestei activități, în lumina indica
țiilor secretarului general al partidului.

UNII OFERĂ LEGUME ȘI FRUC
TE, ALȚII... ACTE DE INDISCI
PLINĂ. Cumpărătorii din două com
plexe de legume și fructe — cele 
mai mari din municipiul Craiova, 
cel din Piața centrală și cei 
AGROCOOP — par a se fi obișnuit 
cu un paradox ; in prima unitate, a- 
parținînd întreprinderii Comerciale 
de Stat pentru Legume și Fructe, 
produsele se găsesc „cînd or 
veni", dar cînd anume nimeni 
nu știe. Pînă atunci, li se ofe
ră... comenzile neonorate de între
prinderea de Legume ți Fructe. 
Ceea cs nu Încălzește pe nimeni, 
în cea de-a doua unitate se 
oferă ceea ce este firesc — legume 
și fructe. Fapt constatat cu satis
facție zilnic în expozițiile cu vin- 
zare ale unității AGROCOOP. Și, 
firesc lucru în aceste zile de toamnă, 
afluența de cumpărători la această 
unitate este mare. La cele opt punc
te de desfacere — toate amenajata 
în exteriorul unității — oame
nii aveau intr-adevăr ce cum
păra : salată verde, telină. vi
nete. gogonele. morcovi. mere, 
roșii de grădină, gogosari. ceapă 
etc. Spre sfîrsitul programului 
sosește un transport de salată 
proaspăt culeasă de la Cooperativa 
Agricolă de Producție Ișalnița. 
„Pînă se descarcă mașina, pînă 
se verifică facturile, trece vremea, 
marfa o să fie pusă In vinzare abia 
mîine dimineață..." discută cumpă
rătorii. Unii încearcă să plece, dar 
sint opriți de inginerul Hie Popes
cu, directorul AGROCOOP, care a 
ținut să însoțească personal acest 
transport De ce ? „Marfa este peri
sabilă, iar cetățenii o vor proaspătă. 
Fină mîine dimineața ar fi început 
să se vestejească. Așa incit am ho- 
tărit să scurtăm timpul formalităților 
de primire, să o desfacem direct din 
mașină. Chiar dacă vom rămîne ceva 
peste program, ne facem datoria, iar 
cumpărătorii sînt mulțumiți". Dar 
salata verde nu este singurul pro
dus care se bucură de un asemenea 
tratament gospodăresc la unitatea 
respectivă. Dovada — pe cele nouă 
luni din acest an, unitatea și-a rea
lizat planul de desfacere la legume 
și fructe în proporție de 114,6 la 
cută.

Chiar vizavi de AGROCOOP se 
află și complexul nr. 2 al I.C.S.L.F. 
Mărfuri in vinzare — puține și ace
lea expuse „cum o fi". Iar atitudi
nea față de cumpărători — cum n-ar 
trebui să fie. Vînzătoarea Paula 
Ilie susține că : „Roșii la kilogram 
se vînd numai cu ambalajul clien
tului. N-avem pungi". Dai- în ma
gazia de mină, pe lingă cele 100 ki
lograme de pungi, se mai aflau „puse 
Ia adăpost" 3 600 borcane de mazăre 
și 420 kilograme de fasole verde con
servată. De ce nu se pun în vin
zare ? „Marfă mai căutată o păstrăm 
pentru zilele de sîmbătă și dumini
că", încerca să ne explice a doua zi 
dimineața șeful unității, Ion Anuța. 
„De ce lipsesc cartofii, vinetele, go
gonelele, roșiile de clmp și alte pro
duse ?“ „Nu-i vina noastră — vine 
răspunsul îndată. Noi ain făcut co
menzi, vi le arătăm, dar nu s-au 
onorat". Cu hîrtii însă nu se umplu 
sacoșele gospodinelor ! De ce nu se

DEZBATEREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ
(Urmare din pag. I)
punerilor oamenilor muncii, a pro
gramelor de dezvoltare economico- 
socială a comunelor, orașelor și ju
dețelor, precum și a programelor de 
dezvoltare a tuturor unităților eco- 
nqinico-sociale, astfel incit să repre
zinte voința și aspirațiile Întregii 
națiuni".

Dezbaterea acestor importante 
programe, de o deosebită com
plexitate, străine oricărei abordări 
înguste, simplificatoare, are loc 
mai intii in cadrul conferințe
lor de dări de seamă și ale
geri ale organizațiilor de partid 
comunale, orășenești, care se des
fășoară în aceste zile in Întreaga 
țară și care sint chemate să anali
zeze întreaga activitate economico- 
socială a unităților administrativ- 
teritoriale, să stabilească parametrii 
dezvoltării lor viitoare. O dată adop
tate de către conferințele de partid, 
proiectele programelor de dezvoltare 
economico-socială urmează a fi su
puse dezbaterii celei mai largi în 
cadrul adunărilor cetățenești orga
nizate pe sate, iar în orașe și mu
nicipii — pa cartiere.

Așa cum se arată in proiectul 
Programului-Directivă, programele 
pe județe — care cuprind toate ac
tivitățile economice și sociale de pe 
teritoriul respectiv — trebuie să o- 
rienteze ferm eforturile în direcția 
valorificării superioare a resurselor 
materiale și umane, a folosirii cu 
eficientă maximă a potențialului 
productiv. în anul 1995. in fiecare 
județ urmează să se realizeze un 
volum de activitate economică de 
cel puțin 100 mii lei pe locuitor. 
Programele de dezvoltare a munici
piilor și orașelor trebuie să asigure 
utilizarea deplină a capacităților de 
producție din industria republicană, 
industria mică și celelalte ramuri, 
realizarea unei densități optime a 
construcțiilor, organizarea cît mai 
rațională a lucrărilor edilitare și 
transportului, funcționarea in bune 
condiții a rețelei unităților de învă- 
țămint, sănătate și cultură, a unită
ților comerciale și de servicii pen
tru populație. .

Pornind de la faptul că în etapa 
actuală de dezvoltare a tării se are 
în vedere șl s-au creat condițiU» 

onorează totuși comenzile potrivit 
graficelor ? Economistul Ion Mun- 
teanu, de la biroul comercial al 
I.C.S.L.F., care sa ocupă de această 
Unitate, ne dă un răspuns cel puțin 
straniu : „Aprovizionăm unitatea cu 
de toate, dar numai in zilele de săr
bătoare" (!). Ciudate forme bot 
îmbrăca uneori indisciplina, lipsa de 
răspundere pentru buna aprovizio
nare a populației. De dragul unei 
„fațade" da sărbătoare, mii de cum
părători sint privați în restul săp- 
tămînii de produse care există, dar 
care sînt ținute în depozite, supuse 
chiar deteriorării. Oare inspectorii 
comerciali, ceilalți factori de control, 
cadrele de conducere ale consiliului 
popular municipal trec pe Ia acest 
complex numai în zilele de sărbă
toare ? De altfel, nu este de mirare 
că unitatea nu și-a realizat planul 
de desfaceri pe nouă luni ale anului 
decît în proporție de 90 la sută.

O altă cauză invocată spre a expli
ca această situație constă in desele 
neconcordanțe dintre graficele de 
aprovizionare, în nerespectarea da 
către furnizor a condițiilor de ca
litate. Dar legea contractelor este 
una pentru toți, iar organele 
județene și municipale au da
toria să intervină ferm și opera
tiv pentru respectarea ei riguroasă. 
Și. mai ales, pentru înlăturarea ho
tărîtă a actelor de indisciplină ce se 
interpun în calea bunei aprovizio
nări a populației. (Nicolae Băbălău).

FRODUSE —ÎN CANTITĂȚI SU
FICIENTE; INSUFICIENT ESTE SPI
RITUL GOSPODĂRESC. în ceea ce 
privește fondul de marfă, cele 22 
unități comerciale de legume și 
fructe din municipiul Slobozia, din
tre care șapte au și tonete stradale, 
primesc și desfac zilnic cantități de 
legume și fructe suficiente și în 
sortimentele necesare. De remarcat 
Inițiativa întreprinderii de Legume 
și Fructe de a plăti (prin pre
vedere contractuală) unităților pro
ducătoare operațiunea de sortare 
a legumelor livrate, economislndu-se 
astfel forța de muncă deficitară în 
depozite, scurtindu-so totodată dru
mul produselor spre cumpărători, 
direct din cîmp. Dar dacă majorita
tea cooperativelor agricole furni
zoare. cum sînt cele din Grivita. Mi- 
loșești, Luciu, Reviga, Sălcioara și 
Traianu. respectă această clauză con
tractuală. alte unități, ca cele din 
Amara și Scînteia. se mărginesc să 
„bifeze" ca realizată această opera
țiune, iar reprezentanții întreprin
derii de Legume și Fructe pre
iau produsele nesortate, acoperin- 
du-se doar prin niște... hîrtii. Chiar 
semnate, dar hîrtii fără valoare, ca 
și semnăturile puse. De bună sea
mă, gradul scăzut al conștiinței de 
producători, al simțului etico-moral 
al celor din unitățile respective al
terează calitatea produselor destina
te consumului oamenilor muncii, al 
populației. Dar, în aceeași măsură, 
situația se datorește și reprezentanți
lor întreprinderii de Legume și 
Fructe, a căror atitudine față de 
calitatea produselor preluate nu 
poate fi denumită altfel decit ne
păsare, lipsă vădită a soiritului gos
podăresc elementar. Nici șeful Cen

dezvoltării mai puternice a localită
ților rurale, accentuării procesului 
de dispariție a deosebirilor dintre 
sat și oraș, o atenție deosebită, pri
oritară se va acorda programelor 
de dezvoltare a comunelor. Pe baza 
unor indicatori sintetici, a marilor 
producții de anul acesta. în fiecare 
comună se va urmări crearea con
dițiilor pentru obținerea unor pro
ducții agricole la nivelul cerințelor 
noii revoluții agrare. Ca urmare a 
unei mai bune valorificări a resur
selor locale, o mare amploare ur
mează să capete industria mică și 
prestările de servicii. In multe co
mune, și în primul rind in locali
tățile centre ale consiliilor unice a- 
groindustriale. vor fi amplasate sec
ții și capacități industriale spre a 
asigura consolidarea lor economică, 
stabilizarea forței de muncă tinere, 
limitarea navetismului și altor fe
nomene sociodemografice negative. 
Se vor dezvolta unitățile de invăță- 
mint, asistentă sanitară, cultură si 
creație, se vor construi noi apar
tamente pentru muncitori și specia
liști. asigurindu-se condiții de mun
că și viată tot mai apropiate de cele 
din orașe. în acest cadru, extinderea 
bazei materiale a rețelei comerciale 
și serviciilor pentru populație în toa
te localitățile are menirea de a con
tribui la asigurarea înfăptuirii în 
condiții cît mai bune a programelor 
de autoaprovizionare in fiecare co
mună. in fiecare oraș, în fiecare 
județ.

La elaborarea și definitivarea pro
gramelor se va avea in vedere — 
așa cum s-a indicat — încadrarea 
în prevederile din proiectul Progra
mului-Directivă pentru Congresul al 
XIV-lea al partidului privind ritmu
rile de creștere a producției in
dustriale și agricole, exportului, pro
ductivității muncii, reducerea cos
turilor de nroducție, nivelurile 
referitoare Ia producția la hec
tarul agricol și arabil, industria 
mică și prestările de servicii pentru 
populație in mediul rural pe un lo
cuitor. In toate programele se va a- 
sigura conservarea și ridicarea po
tențialului productiv al fondului fun
ciar, creșterea suprafețelor agricole 
și a efectivelor de animale. La toți 
indicatorii se va prevedea an de an 
o evoluție corespunzătoare valorifi

trului de Legume si Fructe Slobozia. 
Dumitru Pandelescu, nici directorul 
întreprinderii Comerciale de Stat 
pentru Legume și Fructe, care ne-au 
însoțit in raidul întreprins, nu ne-au 
putut preciza mâsuriie luate (mai 
precis care trebuiau luate) pentru a 
pune capăt acestei situații.

Lipsa simțului gospodăresc, indis
ciplina și nepăsarea față de calita
tea produselor destinate aprovizio
nării populației se strecoară uneori, 
din păcate, chiar și pe lingă măsuri 
menite să asigure o bună activitate, 
dar care nu sînt suficient urmărite. 
Una din asemenea măsuri luate la 
Slobozia prevede ca unele produse 
ușor perisabile, cum sînt roșiile, sâ 
fie vîndute în aceeași zi, iar cele 
rămase din »iun să fie destinate, 
cînd este cazul, industrializării. Dar 
unii gestionari, cum sint cei de la 
unitățile nr. 17 și 19, țin cu tot din
adinsul să se „scutească" de munca 
de sortare și colectare a roșiilor ră
mase din ajun si. in consecință, m 
străduiesc să primească marfă cit 
hiai puțină. Astfel, în ziua raidului 
nostru, deși stocul de tomata din 
unități era aproape terminat, iar 
pină la ora închiderii mai erau încă 
multe ore, gestionarii în cauză re
fuzau să primească un nou trans
port de mărfuri, în ciuda cererilor 
insistente ale cumpărătorilor. Iar si
tuația se repetase în zilele preceden
te. De bună seamă, respectivii ges
tionari au fost sancționați potrivit 
legii. Dar lipsa organelor de control, 
atit de stat, cit si cel obstesc, a făcut 
ca asemenea acte de indisciplină, do 
ignorare a intereselor cetățenilor, ba 
chiar de păgubire a unităților, prin 
reducerea planului de vinzări, să im
pună o activizare neintirziată a 
factorilor de control municipali și 
județeni. Căci abundența de pro
duse nu trebuie să fie prin nimic 
diminuată de linsa bunel gospodăriri 
* acestora. (Mihai Vișoiu).

RECOLTELE SINT BUNE, DAR 
APROVIZIONAREA, CU... LIPSURI 
CE POT FI GRABNIC REMEDIA
TE. In urma unei recente analize, 
comisia județeană Vrancea de co
ordonare a producției bunurilor de 
consum, aprovizionării și prestărilor 
de servicii a adoptat noi măsuri pen
tru ea produsele de sezon din județ 
să fie puse la dispoziția cumpără
torilor în cantități suficiente, de 
bună calitate și ritmic. Recoltele 
bune obținute în județ, mai ales in 
domeniul tradițional ai horticulturii, 
permit o aprovizionare bună a popu
lației. Un raid prin unitățile de des
facere ale municipiului Focșani a 
demonstrat însă că, pe lingă faptul că 
sub aspect cantitativ aprovizionarea 
este corespunzătoare, dăinuie încă 
deficiențe care s-au manifestat și 
anii trecuțl în ceea ce privește sor
timentele și ritmicitatea aprovizio
nării. Astfel, la unitatea nr. 16. din 
cadrul întreprinderii Comerciale de 
Stat pentru Legume și Fructe, nu
mai în prima zi a acestei săptămini 
— de altfel ca și la alte unități — 
s-au desfăcut 20 tone de legume șt 
fructe. Intervine însă un „dar" (su
părător). care dăinuie mai de mult: 
lipsa unor sortimente solicitate, cum 
ar fi rădăcinoasele, conopida, ardeiul 
capta, precum și... strugurii. După 
cum se vede, capitolul „deficitar" in 
aprovizionarea populației îl consti
tuie tocmai produsele... tradiționale 
vrincene. Este clar, concluziile co
misiei amintite, precum si măsurile 
pentru remedierea acestei situații 
trebuie materializate cît mai urgent. 
De altfel, trebuie arătat că în pri
vința unor produse tradiționale pen
tru Vrancea, cum ar fi strugurii, se 
resimt desigur și deficiențele din 
activitatea direcției agricole județe
ne. care nu a acordat atenția nece
sară producției strugurilor de masă.

In condițiile unei recolte bune, 
este de neînțeles lipsa de atenție a 
întreprinderii de Legume și Fructe, 
care, prin lipsa de ritmicitate a li
vrărilor. afectează calitatea unor sor
timente sau provoacă „goluri" ne
justificate în aprovizionarea cetă
țenilor. După cum demonstrează și 
experiența acestui an, recoltele bun» 
obligă la o și mai bună gospodărire 
a lor, pentru ca ele să asigure o a- 
provizionare într-adevăr bună a 
populației. (Dan Drăguleseu).

cării superioara a tuturor resurse
lor din fiecare comună.

In mod deosebit trebuie subliniat 
largul democratism ce caracterizea
ză aceste dezbateri. Așa cum a ce
rut tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
trebuie avut in vedere că progra
mele se întocmesc pe comună, se 
discută in comună — cu comitetul 
de partid, cu consiliul popular, cu 
toate conducerile organizațiilor eco
nomice — cooperativă, I.A.S., școa
lă, întreprinderi industriale, comer
ciale. Toate aceste organisme tre
buie să participe la definitivarea 
programului de dezvoltare economi
co-socială, la punerea lui în dezba
terea cetățenilor. în același fel tre
buie procedat la orașe și. cu atit 
mai mult, la județe. Aceasta nu sa 
poate face in cîteva zile. De altfel, 
în mod firesc, se va lucra la îm
bunătățirea acestor programe și 
după Congres. Trebuie făcute pro
grame serioase, temeinice. întocmi
te cu răspundere, pornind de la rea
litățile și cerințele de dezvoltară 
economico-socială ale fiecărei loca
lități.

Planul de dezvoltare economico- 
socială a localităților trebuie să 
fie oglinda întregii activități, a 
propunerilor locuitorilor acestora. în 
fond, propunerile nu trebuie să se 
limiteze la nivelul indicatorilor sta
bilit inițial, ci, de regulă, să-1 depă
șească.

Iată de ce se impun o mobilizare 
și o activitate foarte serioasă în a- 
ceastă privință, pentru a nu se fac» 
loc unor planuri formale. La defi
nitivarea și dezbaterea lor in con
ferințele de partid trebuie să fie 
prezente cadre de răspundere.

Caracterul cuprinzător. însemnă
tatea cu totul deosebită pe care o 
au pentru configurarea viitorului 
fiecărei așezări, a vieții locuitorilor 
săi conferă dezbaterii programelor 
de dezvoltare economico-socială a 
comunelor, orașelor, municipiilor și 
județelor, adoptării lor caracterul 
unui moment de maximă responsa
bilitate civică, de implicare activi 
a fiecărui cetățean, cu sentimentul 
răspunderii pentru înflorirea sub
stanțială a localității, pentru pro
gresul întregii țări.

Ion MARIN
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IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘUL^ NICOLAE CEAUȘESCU

Oamenii muncii din agricultură raportează 
încheierea recoltării unor culturi

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

general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul Județean lași al P.C.R. raportează terminarea recol
tării solei și obținerea unei producții medii de 5 650 kg la hectar | 
Comitetul Județean Olt al P.C.R. anunță încheierea recoltării culturii de 
ceapă și realizarea unei producții medii de 70 600 kg la hectar.

Aceste producții mari - se arată in telegrame - se datorează grijii 
permanente a partidului șl statului nostru pentru dezvoltarea și moder
nizarea continuă a agriculturii noastre socialiste, pentru extinderea iri
gațiilor șl a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, pentru sporirea bazei 
tehnlco-materiale a unităților agricole de stat și cooperatiste. Recoltele 
superioare înregistrate la toate culturile strinse pînă acum sint rodul 
unor soluri șl hibrizi de înaltă productivitate, al unor tehnologii moderne, 
al efectuării la timp și de calitate a tuturor lucrărilor agricole, dăruirii 
șl pasiunii cu care lucrează oamenii muncii din agricultură.

In prezent — se subliniază în telegrame - se depun eforturi susținute 
pentru stringerea șl depozitarea la timp și fără pierderi a tuturor pro
duselor agricole ale acestei toamne, pentru efectuarea grabnică a Insă- 
mințârilor in vederea asigurării unor recolte cit mai mari in anul viitor.

LA SOIA
® în Județul lași - 5650 kg la hectar

LA CEAPĂ
• în județul Olt - 70600 kg la hectar

UNITĂȚI CU PRODUCȚII RECORD LA HECTAR

La ardei gras
IN JUDEȚUL BRAILA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Jirlău — 120 500 kg la 
hectar

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
La soia

IN JUDEȚUL BRAILA
• Unitatea Agroindustrială Brăila 

— 8 590 kg Ia hectar
• Stațiunea Centrală do Cercetare

Si Ameliorare a Solurilor Sără- 
turate Brăila — 6 560 kg la
hectar

La ricin
ÎN JUDEȚUL CALARAȘI

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ghirnogl — 6100 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Dichiseni — 6 050 kg la 
hectar

ÎN JUDEȚUL IALOMIȚA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Valea Ciorii — 6 020 kg 
la hectar

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

de plan pe acest an și din actualul cincinal
Prin telegrame adresate to

varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, colec
tive de oameni ai muncii din uni
tăți economice raportează obți
nerea unor Însemnate realizări in 
îndeplinirea sarcinilor de plan pa 
acest an șl pe Întregul cincinal, 
precum șl succese deosebite in 
producție.

In telegrama adresată de Comi
tetul Județean Gorj ai P.C.R. se 
arată : Angajați plenar, in clima
tul efervescent ce caracterizează 
Întreaga activitate economică și 
socială a țării, pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor de plan pe 
acest an șl pe Întregul cincinal, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Gorj vă raportează, mult 
iubite șl stimate tovarășe secretar 
general, că la finele primei decade 
a lunii octombrie 14 unități eco
nomice au reușit să Îndeplinească 
integral planul la producția-marfă 
industrială pe 4 ani ai cincinalului, 
asigurindu-se astfel condiții pen
tru realizarea unei producții su
plimentare pe acest an în valoare 
de 460 milioane lei, iar pe cei 4 
ani, in valoare de peste 1,2 mili
arde lei. Colectivele muncitorești 
fruntașe. Intre care întreprinderea 
Minieră Pinoasa. întreprinderea

cinema
• Un studio In c&utare* * unei vedete: 
VICTORIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19. GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Ciuleandra : DRUMUL SĂRII

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Titanic Vals — 18 ; (sala Am
fiteatru) : Contrabasul — 18 ; (sala 
Atelier) : Act venețtan — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Seara de 
sonate. Cornelia Bronzetti — vioara, 
Viorica Rădoi — pian (Copland, Ba- 
cewicz, FaurC) — 18
• Opera Română (13 18 57) : Capodo
pere simfonice in viziuni coregrafice 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48): Prin
țesa circului — 18

20,05 In dezbatere : Documentele pentru 
Congresul al XIV-lea al Partidu
lui Comunist Român • Etapele 
procesului revoluționar și stadiul 
actual de dezvoltare a societății 
socialiste românești

20,30 Trăim decenii de împliniri mărețe. 
Versuri și dntece patriotice, revo
luționare 

(31 28 13) — 15: 17; 19
• Cucoana Chlrița : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Cortul roșu : SCALA (11 03 72) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19
• Miss Arizona : LUMINA (14 74 16) 
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20
• Program special pentru copii șl ti
neret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15: 17; 19
• O farsă pentru cuscru : LIRA
(31 71 71) — 11; 13; 15; 17; 19
• Omul de pe bulevardul Capucinilor: 
COTROCENI (81 68 88) — 15; 17; 19

tv
19,00 Telejurnal
19,30 Partid și țară — o unică voință
19,45 Industria — programe prioritare

La tomate
ÎN JUDEȚUL BRAILA

• Cooperativa Agricoli de Pro
ducție Surdiia-Găiseanca — 
126 200 kg la hectar

IN JUDEȚUL GIURGIU
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Găujani — 5 640 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ghimpați — 5 620 kg Ia 
hectar

La sfeclă de zahăr
IN JUDEȚUL ALBA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Mirăslău — 112 550 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cetatea de Baltă — 
110 540 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL IALOMIȚA
• Întreprinderea Agricolă de Stat 

Stelnica — 110 200 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL GIURGIU
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Mihai Bravu — 106 300 kg 
ia hectar

de Utilaj Minier Rovinarl, între
prinderea Antrepriză Construcții și 
Montaje Miniere Rovinarl, între
prinderea de Transporturi și Uti
laje pentru Construcții Rovinari. 
Uzina Mecanică Motru. întreprin
derea Antrepriză Construcții și 
Montaje Miniere Jilț, Schela da 
Producție Petrolieră Stoina, între
prinderea de Reparații Utilaj Mi
nier Tg. Jiu dedică aceste succese 
apropiatului forum al comuniștilor 
români, semnificind adeziunea de
plină a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii din Gorj la Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie a.c. 
privind propunerea de realegere a 
dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
la cel de-al XIV-lea Congres, în 
suprema funcție de conducere a 
partidului — opțiune fermă și 
chezășie sigură a marilor noastre 
înfăptuiri de azi și de mîine.

în telegrama adresată de Comi
tetul Județean Prahova al P.C.R. 
se arată : Comuniștii, ceilalți oa
meni ai muncii, toți locuitorii ju
dețului Prahova, trăind, asemenea 
întregului nostru partid șl popor, 
momente de puternică angajare 
revoluționară pentru a Întîmpina 
cu rezultate deosebite cel de-al 
XIV-lea Congres al Partidului Co
munist Român, eveniment de o 
deosebită importanță în viața po

• De Ia literatura la film : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 12,30; 16; 19,15
• Fata fără zestre : UNION (13 49 04) 
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19

teatre

ÎN JUDEȚUL PRAHOVA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Duda-Palanca — 105 300 
kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Gorgota —* 104 510 kg la 
hectar

La porumb 
în cultură 

irigată 
ÎN JUDEȚUL IALOMIȚA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Iazu — 33 200 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL MEHEDINȚI

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Vrata — 32 850 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL OLT
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Ștefan cel Mare — 31 250 
kg la hectar

ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Topalu — 31120 kg la 
hectar

ÎN JUDEȚUL GIURGIU '
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Dimitrie Cantemir — 
30 300 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL CALARAȘI

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Căscioarele — 30 200 kg 
la hectar

La porumb 
în cultură 
neirigată 

IN JUDEȚUL CALARAȘI
• Stațiunea Didactică Experimen

tală Belciugatele — 25 700 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL BIHOR
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Roșiori — 23 630 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Marghita — 21 460 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL VASLUI
• întreprinderea Agricolă de Stat

Huși — 21 630 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro

litică a țării, vă raportează, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, că 21 de 
unități economice ale județului au 
îndeplinit la data de 9 octombrie 
1989 planul la producția-marfă pe 4 
ani din actualul cincinal, ceea ce le 
va permite să livreze suplimentar, 
pînă la sfîrșitul anului, produsa 
în valoare de 203 milioane lei. 
Alte 55 de Întreprinderi și-au ono
rat integral sarcinile la producția- 
marfă pe 3 ani și 10 luni, creîn- 
du-se astfel disponibilități ca, pînă 
la sfîrșitul acestei luni, să obțină 
in plus însemnate cantități de căr
bune, energie electrică, cocs pe
trolier, produse refractare, mate
riale de construcții ș.a., în valoare 
de peste 383 milioane lei.

Folosim acest prilej pentru • ne 
exprima, cu adine respect și via 
recunoștință, totala adeziune la 
istorica Hotărire a Plenarei Comi
tetului Central al P.C.R. din 
27—28 iunie a.c., privind propu
nerea ca la cel de-al XIV-lea 
Congres să fiți reînvestlt, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, in suprema 
funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Combinatul Minier ..Banat" din 
Anina raportează Îndeplinirea in
tegrală a planului pe patru ani din

• Teatrul „Luda Sturdza Bulandra*  
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Omul cu mtrțoaga — 18 ; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Cintec despre 
mine însumi — 18
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Scaiul 
— 18
• Teatru! Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Să nu-țl fad prăvălie cu 
scară — 18
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase*  
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
II-lea — 18 ; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Cavalcada rtsulul — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 00) : Meridiane fol
clorice — 18,30
• Teatrul „Ion Creangă*  (50 26 55) 1 
Pinocchio — 15
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Șoricelul și păpușa — 10 ; 
Pulul — 15 ; (la clubul Constructo
rul) : Cartea cu jucării — 10 ; 12
• Circul București (10 41 95) : Ansam
blul de circ din China — 19

20,55 Tara In anul Congresului a! XIV- 
lea al Partidului Comunist Român 
O Edificatoare prefaceri socialiste

21,15 înalta răspundere patriotică, revo
luționară a tineretului pentru 
viitorul României

21,35 Te cîntăm. iubită țară 1 Muzică 
ușoară românească

21,50 Telejurnal

ducție TtraH — 2017S kg Ia 
hectar

IN JUDEȚUL ALBA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Vințul do Jos — 21600 
kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Sebeș — 21150 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL OLT
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Crimpoaia — 21 200 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL GIURGIU
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Găiseni — 21150 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL MEHEDINȚI
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Corcova — 20 300 kg la hectar

La tomate
IN JUDEȚUL IAȘI

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Deleni — 100 000 kg la 
hectar

La vinete
ÎN JUDEȚUL GIURGIU

• Asociația Economică de Stat șl 
Cooperatistă Legumicolă Izvoa
rele — 70 200 kg ia hectar

La struguri 
pentru vin 

ÎN JUDEȚUL BRAILA
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Dudești — 21 680 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Roșiori — 21590 kg la
hectar

în telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, lucrătorii ogoa
relor din unitățile amintite rapor
tează că, In aceste zile, se depun 
eforturi susținute pentru stringe
rea grabnică și fără pierderi a 
tuturor produselor de pe cimp, 
pentru efectuarea de urgență a in- 
sămințărilor, a arăturilor adinei de 
toamnă și a altor lucrări de sezon. 
Toți cei ce-șl desfășoară activita
tea. In aceste unități fruntașe se 
angajează să nu precupețească nici 
un efort pentru obținerea unor 
producții agricole tot mai mari, in 
concordanță cu cerințele și obiec
tivele noii revoluții agrare, Intim- 
pinind cu rezultate deosebite Con
gresul al XIV-lea al Partidului 
Comunist Român.

actualul cincinal la cărbune șl 
huilă. Prin avansul creat sint asi
gurate condiții ca. pînă la sfirsi- 
tul anului, să fie puse, suplimen
tar. la dispoziția economiei națio
nale peste 600 000 tone cărbune, 
contribuind prin aceasta la spo
rirea continuă a resurselor energe
tice naționale.

Oamenii muncii de la întreprin
derea Minieră Barza, județul 
Hunedoara, raportează îndeplinirea 
planului la productia-marfă in
dustrială pe 3 ani si 11 luni din 
actualul cincinal, preconizînd obți
nerea. peste prevederi, pînă la 
congresul partidului, a unui spor 
de producție în valoare de 66 mi
lioane lei. iar la productivitatea 
muncii o depășire a prevederilor 
planului cu 2 250 lei pe fiecare om 
al muncii. Totodată, se arată că, 
la cheltuielile materiale, economia 
Înregistrată in aceeași perioadă 
se ridică la peste 15 milioane lei.

Colectivul de oameni ai muncii 
de la întreprinderea de Rețele 
Energetice Cluj-Napoca raportea
ză că la 10 octombrie a realizat 
planul la producția-marfă indus
trială pe 3 ani și 11 luni din ac
tualul cincinal, acest avans per- 
mitînd obținerea, pînă la sfîrsitul 
anului, a unei producții suplimen
tare în valoare de peste 20 mi
lioane lei.

BACAU : Livrări 
suplimentare ia export

Urmare a preocupărilor constan
te pentru creșterea gradului da 
valorificare a masei lemnoase și 
realizarea de mobilier modern, oa
menii muncii de la Combinatul da 
Prelucrare a Lemnului Bacău au 
produs și livrat pe adresa partene
rilor externi, în plus față de sar
cinile la zi, produse in valoare da 
aproape 50 milioane de lei. Succe
sul este cu atit mai demn de rele
vat cu cit producția de export este 
mai mare cu 25 la sută față de cea 
din anul trecut. El se datorește în
noirii și diversificării continue a 
produselor și îmbunătățirii calității 
lor, promovării unor tehnologii 
moderne de mare productivitate, 
materializării măsurilor cuprinse 
în programele de modernizare a 
producției, bunei organizări a 
muncii. „Cu realizările de pînă 
acum și măsurile luate pentru 
creșterea eficienței întregii activi
tăți — ne spune tovarășul Marin 
Vilsan, directorul comercial al 
combinatului — s-au creat condi
ții ca angajamentul asumat de co
lectivul nostru să fie îndeplinit 
exemplar pînă la Congresul al 
XIV-lea al partidului". (Gheorghe 
Baltă).

MUREȘ : Noi apartamente 
pentru oamenii muncii

Constructorii mureșeni da lo
cuințe — care In ultimii 24 de ani 
au înălțat in orașele șl satele ju
dețului peste 65 000 de apartamen
te — obțin succese deosebite în 
întrecerea socialistă. Astfel, prin 
organizarea judicioasă a muncii pe 
fiecare șantier, in perioada care 
a trecut din acest an el au con- 
•trult șl pu» la dispoziția oame
nilor muncii peste 1 100 noî apar
tamente — cu 47 mal mult decît 
prevederile programului pe aceas
tă perioadă. (Gheorghe Giurgiu).

„SĂPTĂMÎNA ECONOMIEI"
Manifestare devenită tradițională. 

„Săptămîna economiei", care sa 
va organiza între 25 șl 31 oc
tombrie. are In acest an o sem
nificație si importantă cu totul de
osebite. ea desfășurîndu-se într-un 
climat Insuflețitor al muncii crea
toare. de puternică angajare patrio
tică. revoluționară pentru îndepli
nirea exemplară a planului pe acest 
an și pe întregul cincinal, pentru a 
întîmpina Congresul al XIV-lea al 
partidului cu noi și tot mal mari 
Împliniri in toate domeniile vieții 
economico-sociale.

Acum, la vremea culegerii roade
lor toamnei, a hărniciei, numeroa
sele acțiuni educative si cultural- 
artistice organizate cu prilejul „Săp- 
tămînii eoonamiei". care se va des
fășura sub genericul „125 de ani 
de activitate C.E.C.". pun in lumină 
spiritul de chibzuință și cumpătare, 
virtuți dintre cele mal alese ale po
porului nostru.

Și este cît se poate de semnifica
tiv faptul că. în decursul celor 125 
de ani care au trecut de la înfiin
țarea primei Case de Economii în 
tara noastră, perioada cea mai rod
nică din întreaga activitate a aces
tei instituții este aceea inaugurată 
de Congresul al IX-lea al partidu
lui. Mărețele realizări obținute in 
acest răstimp în toate domeniile 
vieții economice șl sociale, creșterea 
puternică a venitului național șl. 
pe această bază, a nivelului de trai 
material sl spiritual al oamenilor 
muncii, al tuturor categoriilor de 
cetățeni din patria noastră, au lăr
git orizontul de afirmare a spiritu
lui de economie, au amplificat, de 
la un an la altul, posibilitățile de 
economisire și sporirea depunerilor 
bănești la C.E.C.

In cadrul acțiunilor premergătoa
re organizării „Săptăminii econo
miei". ieri a avut loc la Ministerul 
Finanțelor o ședință a Comisiei Cen
trale pentru Sprijinirea Acțiunii de 
Economisire, la care au participat 
membrii conducerilor unor ministere, 
instituții centrale, organizații de 
masă și obștești. reprezentanți al 
presei, in cadrul căreia au fost pre
zentate și analizate rezultatele Înre
gistrate în desfășurarea procesului 
de economisire in acest an, acțiu
nile preconizate pentru perfec
ționarea în continuare a activității 
de servire a populației. Subliniind 
faptul că spiritul de economie, atri
but al cumpătării și înțelepciunii o- 
mului. a pătruns astăzi in rindurile 
întregii populații de la orașe și sate, 
in informarea prezentată de prof. dr. 
Mircea Popovici, președintele con

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Azi, la Copenhaga, în preliminariile C.M. de fotbal

Primul dintre cele două meciuri 
România - Danemarca

Copenhaga (prin telefon de la tri
misul nostru) : De cînd au fost trasa 
la sorți grupele preliminare pentru 
calificările la campionatul mondial 
de fotbal și apoi pe măsură ce »e 
derulau Întrecerile in grupa I, cu 
toții am Înțeles că decisive pentru 
primul loc rămîn meciurile Româ
nia — Danemarca din 11 octombrie 
și, respectiv, 15 noiembrie. Acesta 
confruntări sint și ultimele, după 
care se va ști exact cine va participa 
la turneul final din Italia in pri
măvara 1990. Fotbaliștii români au 
nevoie, pentru aceasta, să adune 
două puncte in cele două partide ; 
fotbaliștii danezi de 3.

11 octombrie a sosit. Lotul nostru 
•e află de luni după-amiază în „Țara 
dintre lacuri". Copenhaga (cel mal 
mare oraș al Nordului aparține ce
lei mai mici țări din această zonă 
europeană) ne-a primit cu o vreme 
însorită și temperatură de 8—9 gra
de Celsius.

Liniștită si curată ca apa lacu
rilor. capitala daneză trădează 
totuși febra unui important meci de 
fotbal, așteptat cu emoții și nădejdi 
de luni de zile. Se simte aceasta din 
rubricile sportive ale ziarelor (în 
care Hagi este preferatul șl temu
tul), din dialogurile ad-hoc, din e- 
puizarea celor 45 000 de bilete (ce
rerea a trecut de 100 000), din creș
terea prețului de intrare.

Ce fac pe aici fotbaliștii noștri 7 
Fac antrenamente (și luni, și marți), 
ședințe zilnice de video șl de teorie, 
vizite prin oraș, puncte de atracție 
fiind Parcul Tivoli, Muzeul mari
tim, Muzeul de ceară, statueta „Mica 
sirenă" de pe chei, scena schimbării 
gărzii palatului de la ora 12. între 
timp, după-amiezile și nopțile se o- 
dihnesc. atit cît se pot odihni, hotelul

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 11 octombrie, ora 20 — 14 octom
brie, ora 20. In tară : Vremea se va 
ameliora treptat, începtnd din sud-ves- 
tul țârii, dar se va răci, iar cerul va 
fi variabil, cu Innorărl mai accentuate 
In prima parte a intervalului. Ploi care, 
pe alocuri, vor avea șl caracter de aver
să, vor cădea pe arii relativ extinse in 
regiunile din Jumătatea de nord a ță
rii și pe alocuri, in celelalte zone, in 
prima parte a intervalului. Apoi ploile 
vor fi izolate. La munte, precipitațiile 
pot fi și sub formă de lapovlță șl nin
soare. vîntul va prezenta unele inten

Tovarășului REZSO NYERS 
Președintei» Partidului Socialist Ungar

BUDAPESTA

Cu prilejul alegerii dumneavoastră in funcția de președinte al Partidului 
Socialist Ungar, vă adresez felicitări și urări de succes In Îndeplinirea mi-, 
«lunii Încredințate.

Iml exprim convingerea că, acțlonlnd Împreună pe baza principiilor ega
lității In drepturi, respectului independenței șl suveranității naționale, 
neamestecului In treburile interne și avantajului reciproc, relațiile dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Ungar, dintre țările noastre 
vor cunoaște un curs pozitiv, de colaborare, Înțelegere și bună vecinătate, In 
interesul poporului român și poporului ungar, al cauzei socialismului, pro
gresului și păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

siliului de administrație al Casei de 
Economii și Consemnațiuni. s-a 
arătat că numărul libretelor de 
economii a ajuns in prezent la 
peste 24,5 milioane. întrecind pe 
cel al locuitorilor tării și fiind 
de aproape 6 ori mal mare decît în 
1965. Este de subliniat faptul că 
soldul general al economiilor, indi
catorul cel mai sintetic si cel mai 
convingător, care Ilustrează dezvol
tarea procesului de economisire la 
C.E.C.. este în prezent de 22,7 ori 
mai mare decit In urmă cu 24 de 
ani. în același timp, durata de 
păstrare a unul leu la C.E.C. a 
crescut la peste 1 000 de zile.

Urmare firească a creșterii venitu
rilor populației, prin finalizarea mă
surilor privind mărirea retribuțiilor 
tuturor categoriilor de oameni al

Intre 25-31 octombrie

muncii sf a pensiilor, ea si prin 
stabilitatea preturilor, al căror indi
ce a fost sub cel planificat, soldul 
general al depunerilor populației la 
C.E.C. este în prezent cu 7,4 la sută 
mai mare decît Ia 1 octombrie 1988. 
Din analiza depunerilor pe diferite 
instrumente de economisire rezultă 
că peste 41 la sută se păstrează pe 
librete de economii cu depuneri pe 
termen de cel puțin un an. ceea ce 
atestă o tot mai mare stabilitate si 
consolidare a depunerilor popu
lației. Cunosc o continuă extindere 
formele moderne de economisire. în 
conturi curente personale, precum și 
depunerile pe bază de consimțămînt 
scris prin virament, care prezintă ma
rele avantaj al efectuării operațiilor 
la locul de muncă al depunătorilor, 
ceea ce înseamnă atit economisirea 
banilor, cît sl a timpului. De ase
menea. sute de mii de cetățeni eco
nomisesc pe obligațiuni C.E.C., Iar 
elevii au la dispoziție librete spe
ciale pentru ei, precum și foi, timbra 
și cecuri de economii școlare.

An de an a crescut numărul uni
tăților C.E.C. proprii și mandatare, 
ajungînd in prezent Ia 10 377. Răs- 
punzind solicitărilor depunătorilor. 
Casa de Economii si Consemnațiuni 
a înființat noi puncte de servire în 
întreprinderi și instituții, pe șantie
re. in bazine miniere si forestiere. 
Este remarcabilă preocuparea con
siliilor populare ca încă din faza de 
proiectare a noilor cartiere si an
sambluri de locuințe să se prevadă 

ales de gazde fiind aflat numai la 
700 metri de aeroportul „Kastrup" 
— printre cele mai active și mai 
zgomotoase de pe continent, orice 
deoolare și orice aterizare făcindu-se 
puternic șl atînjenitor simțită în tot 
cartierul.

Meciul va începe la ora 19 (20 ora 
României), va fi condus la centru 
de arbitrul francez Bouillet (înlo
cuitorul de ultimă oră al reputatului 
Quinou, care și-a declinat participa
rea avînd de arbitrat în Africa), șl 
va fi „observat" din partea UEFA 
de olandezul L. van der Kroft.

întrebat de formația probabilă, an
trenorul Emerich Jenei a anunțat 
un „11“ fără surprize pentru cine a 
luat cunoștință de lotul deplasat 
pentru acest meci : Lung — Iovan, 
Andone, Rednic, Klein — Sabău, Po
pescu, Mateuț, Rotariu — Cămătaru, 
Hagi. Iar fiindcă așa se obișnuiește, 
a dat și două paranteze : Stelea la 
Lung și Lupu pentru Mateuț.

De partea cealaltă, antrenorul 
Sepp Piontek (care nu-1 va putea 
folosi pa mijlocașul titular Helt, și 
ei accidentat la antrenament) va a- 
pela, probabil, la jucătorii folosiți în 
ultima partidă de verificare (2—2 cu 
Olanda) : Schmeichel — Siveback, 
K. Nielson, L. Olsen, I. Nielson — 
Bartram, Jensen (Vilfort), M. Lau
drup, Heintze — B. Laudrup, Povl- 
een. Adică o echipă de danezi care 
joacă în străinătate, plus portarul și 
liberoul de la Brondby, cea elimi
nată cu doi ani in urmă de Sportul 
studențesc.

Credem intr-un rezultat bun pen
tru noi ? în ceea ce ne privește, cre
dem în cele două puncte ale califi
cării.

Gheorghe MITROI

sificări din sectorul nord-vestlc Ia mun
te șl In estul țării, și trecător din sec
torul vestic, in sudul tării. Tempera
turile minime vor fi cuprinse Intre 2 șl 
12 grade, mal coborîte In ultima noap
te, iar cele maxime între 10 și 20 de 
grade. Se va producs ceață în zonele 
joase, iar In ultimele nopți va cădea 
brumă în regiunile din vestul și cen
trul țării, precum și în zonele subcar
patice. In București : Vremea va fi in 
general instabilă la începutul interva
lului, cînd cerul va fi noros și temporar 
va ploua, apoi vremea se va ameliora, 
iar cerul va deveni variabil. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
tura aerului în scădere, mal ales la va
lorile din cursul nopții. Minimele vor 
oscila între 4 șl 8 grade, Iar maximele 
între 16 șl 20 de grade. Dimineața se 
va produce ceață. 

și spatii corespunzătoare pentru 
unități C.E.C.. iar in comunele în 
care s-au construit blocuri, la par
terul acestora au fost deschise nu
meroase unități. De asemenea, se cu
vine evidențiată preocuparea Casei 
de Economii și Consemnațiuni pen
tru extinderea lucrărilor de mecani
zare și automatizare, menite să ducă 
la scurtarea timpului și la creșterea 
operativității în efectuarea operați
ilor solicitate de depunători.

Potrivit programului de măsuri 
privind organizarea „Săptăminii e- 
conomiei" din acest an — aprobat 
Ieri în cadrul ședinței Comisiei 
Centrale pentru Sprijinirea Acțiunii 
de Economisire — vor avea loc 
schimburi de experiență, simpozioa
ne. consfătuiri, expuneri, proiecții da 
filme, mese-rotunde, expoziții cu 
cele mai bune afișe prezentate la 
concursul cu tema „Avantajele e- 
conomisiril la C.E.C." și cu lucrări 
de artă plastică realizate de elevi 
la concursul cu tema „Economisi
rea la C.E.C. — foloasele persona
le șl generale ale actului economi
sirii". în cadrul centrelor de cul
tură și creație socialistă „Cîntarea 
Românie!" vor avea loc spectacole 
cultural-artistice cu un pronun
țat caracter educativ, iar în ma
rile întreprinderi, pe șantiere șl 
platforme industriale. In cartiere și 
la sate se vor organiza puncte mo
bile de informare sl servire promptă 
a depunătorilor. Este de reținut 
faptul că la 26 octombrie, cînd se 
sărbătorește „Ziua elevului econom", 
se vor organiza numeroase manifes
tări specifice menite să contribuie 
la educarea tinerei generații în spi
ritul economiei, iar data de 31 oc
tombrie coincide cu sărbătorirea la 
noi. ca și în alte numeroase tărl 
a „Zilei mondiale a economiei".

îmbunătățirea continuă a calității 
servirii populației constituie un o- 
biectlv prioritar pe agenda de lucru 
a Casei de Economii si Consemna- 
tiuni. Aceasta Impune perfecționarea 
pregătirii politice si profesionale a 
personalului muncitor, pentru creș
terea competentei si operativității 
In efectuarea operațiilor, inten
sificarea acțiunilor de educare a 
acestuia in spiritul solicitudinii sl 
respectului fată de depunători, ceea 
ce va duce la întărirea încrederii 
în Casa de Economii și Consemna- 
țiuni. această prestigioasă bancă 
specializată in relațiile cu popu
lația. a cărei activitate este pusă în 
Întregime în interesul tuturor celor 
care încredințează economiile bănești 
spre păstrare în modul cel mai sigur 
și cu folos. (Petre Popa).

HANDBAL. Marți s-a efectuat la 
Basel tragerea la sorți a meciurilor 
din optimile de finală ale cupelor 
europene la handbal masculin. In 
„Cupa campionilor" echipa Steaua 
București v-a intilnl formația vest- 
germană Tusem Essen, în „Cupa 
cupelor" echipa Minaur Baia Mare 
v-a avea ca adversar echipa Hapoel 
Rishon (Israel), iar în „Cupă fede
rației internaționale" Dinamo Bucu
rești va juca în compania formației 
Dukla Praga.

RUGBI • Pe stadionul „Rulmentul" 
din Bîrlad se va disputa astăzi 
meciul international amical de rugbi 
dintre selecționata secundă a Româ
niei și echipa Samoa de Vest. Parti*  
da va începe la ora 15,30 • în cadrul 
campionatului sud-american de 
rugbi. ce se desfășoară la Mon
tevideo. selecționata Argentinei a 
învins cu un scor rar intîlnit : 103—0 
formația Braziliei.

FOTBAL. • Marți seara, la Hol- 
baek s-a disputat meciul dintre se
lecționatele Danemarcei și României, 
contînd pentru campionatul european 
de fotbal rezervat echipelor de ti
neret. Partida s-a încheiat cu vic
toria fotbaliștilor români cu scorul 
de 2—1 (0—0), golurile fiind marcate 
de Ilie Dumitrescu (min. 72), Rădu- 
cioiu (min. 77), respectiv Vingaard 
(mln. 68). • La Ciudad de Guate
mala. în meci contînd pentru preli
minariile campionatului mondial de 
fotbal (zona Americii Centrale, de 
Nord si Caraibilor), selecționatele 
Guatemalei si S.U.A. au terminat la 
egalitate : 0—0. în urma acestui re
zultat. echipa Republicii Costa Rica 
s-a calificat pentru turneul final al 
competiției, ce se va desfășura anul 
viitor în Italia. Pînă în prezent mai 
sint calificate formațiile Italiei (tară 
organizatoare). Argentinei (dețină
toarea titlului), Braziliei, Uru- 
guayului și Iugoslaviei. • Comisia 
de disciplină a Uniunii Europene da 
Fotbal a sancționat peste 50 de ju
cători si cluburi pentru comportare 
nesportivă în cadrul meciurilor din 
primul tur al cupelor continentale. 
Jucătorul maltez Gregori Martin, da 
la Sliema Wanderers, a fost suspen
dat pe o perioadă de sase ani pentru 
lovirea arbitrului în timpul meciului 
cu formația „17 Nendori Tirana". Cu 
sume variind între 5 000 și 50 000 
franci elvețieni au fost amendata 
echipele Olimpiakos Pireu. Feye- 
noord Rotterdam. Partizan Belgrad, 
Honved Budapesta. Anvers. V.F.B. 
Stuttgart, care nu au asigurat condi
ții corespunzătoare de desfășurare a 
meciurilor, iar echipa Sparta Praga 
va trebui să joace pe un stadion si
tuat la o distantă de cel putțj 
300 km de capitală în turul al II-lea 
al „Cupei campionilor". Așa cum te 
cunoaște. echipa olandeză Ajax 
Amsterdam a fost exclusă timp de 
doi ani din cupele europene de 
fotbal.

ȘAH. în semifinalele campionatu
lui mondial de sah de la Londra, 
după 5 partide Karpov și Timman 
conduc cu 2.5—1.5 puncte (cita o 
partidă întreruptă).



„JW EVENIMENT DE EXCEPȚIE, DE 0 COVlfflWW IWOIHAHȚA n.m OA.E.B DE ȘTIINȚĂ

EGIPTENI Șl Al COMUNirĂfllOE ȘTIINȚIFICE ASABE, IN GENERAI, Șl CD DEOSEBIRE PENTRU

CNI.IȘTD Șl TEHNOIDGII SPECIALIZAȚI IN DOMENIUL POUMERILOR"

Depășirea dificultăților economice 
reclamă instaurarea unui sistem 

comercial deschis, nediscriminatoriu 
Intervenția reprezentantului român la sesiunea Consiliului 

U.N.C.T.A.D.
GENEVA 10 (Agerpres). — La Geneva continuă lucrările sesiunii Con

siliului U.N.C.T.A.D. Luind cuvintul in cadrul dezbaterilor generale, repre
zentantul român a prezentat poziția țării noastre privind situația economică 
mondială și direcțiile de acțiune in vederea restructurării pe baze echi
tabile a relațiilor economice și financiare internaționale.Calde elogii fată de personalitatea si opera 

celei mai prestigios reprezentant al stiintei românești, 
academician doctor inginer ELENA CEAUSESCU

cu prilejul apariției, la Cairo, a volumului:

„Progrese în chimia și tehnologia polimerilor"
CAIRO 10 (Agerpres). - Expresie o aprecierii deosebite de care se 

bucură opera științifică a eminentului savant, chimist de amplă reputație 
internațională, academician doctor inginer Elena Ceaușescu, sub egida 
celui mai înalt for științific egiptean - Academia de Cercetări Științifice 
și Tehnologice -, la Cairo a fost publicată, în limba engleză, sub o 
îngrijire științifică și editorială de excepție, monografia „Progrese in chi
mia și tehnologia polimerilor”.

In scrisoarea adresată cu acest 
prilej tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. prof. dr. 
Aboul-Fotouh Abdel-Latif. pre
ședintele Academiei de Cercetări 
Științifice si Tehnologice, membru 
al guvernului egiptean, relevă: ..Oa
menii de știință din R.A. Egipt au 
luat cunoștință cu deosebită satis
facție de conținutul valoroasei 
dumneavoastră lucrări «Progrese 
în chimia și tehnologia polimeri
lor». Apreciem că volumul este 
deosebit de util pentru toti cerce
tătorii științifici egipteni care ac
tivează în domeniul chimiei indus
triale, cu precădere în cel al chi
miei și tehnologiei polimerilor. 
Academia noastră se simte onorată 
să publice această lucrare in Egipt, 
cu convingerea că va avea o con
tribuție deosebită la informarea 
cercurilor noastre științifice asupra 
înaltului nivel la care a ajuns cer
cetarea științifică și tehnologică in 
România.

Sînt deosebit de onorat să folo
sesc acest prilej pentru a exprima 
sentimentele de profundă conside
rație ale oamenilor de știință egip
teni care urmăresc cu admirație 
activitatea dumneavoastră științifi
că și eforturile pe care le depu
neți in alte domenii ale vieții poli- 
tico-sociale din țara dumneavoas
tră, contribuția pe pare o aduceți 
în viața internațională, spre binele 
omenirii, pentru consolidarea Înțe
legerii și păcii intre toate po-, 
poarele.

Cu cele mal alese sentimente de 
stimă, vă rog să binevoiți a primi 
un cald omagiu din partea oameni
lor de știință egipteni, împreună cu 
urări de fericire și necontenit 
succes in prodigioasa dumneavoas
tră activitate", își încheie scrisoa
rea prof. dr. Aboul-Fotouh Abdel- 
Latif.

In prefața pe care conducătorul 
înaltului for științific egiptean o 
consacră volumului se mențio
nează : „Apariția în Egipt a mo
nografiei «Progrese în chimia și 
tehnologia polimerilor», avînd ca 
autor oe academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu. om de știin
ță de amplă reputație internaționa
lă în domeniul cercetării si tehno
logiei polimerilor, reprezintă un 
eveniment de excepție, de o co- 
virșitoare importantă pentru oa
menii de știință egipteni si al co
munităților științifice arabe. în 
general, și cu deosebire pentru 
chimiștii șl tehnologii specializați 
in domeniul polimerilor.

Academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. personalitate 
proeminentă, bine cunoscută pe 
plan international, a obținut suc
cese remarcabile atît în domeniul 
cercetării științifice fundamenta
le. cit si al cercetării aplicative 
privind noi compuși macromolecu
lar!. chimia polimerilor și a cau
ciucului, cinetica polimerizării și 
polimerizarea stereospecifică a izo- 
prenului. Studiile științifice si teh
nologice pe care le-a inițiat și con
dus au asigurat o bază științifică 
solidă pentru realizarea ‘unor im
portante obiective ale industriei 
chimice românești.

In afara preocupărilor științifice 
șl profesionale, academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu desfă
șoară o activitate multilaterală so- 
cial-politică. atît în tară, cit și pe 
plan internațional. Este membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, deputat în

GENTIILE DE PRESA 
e scurt

PRIMIRE LA BEIJING. Jiang
Zemin, secretar general al C.C. al 
P. C. Chinez, a primit grupul de 
savanți chinezi și străini partici
pant! la un simpozion și la alte 
activități organizate pentru marca
rea a 2 540 de ani de la nașterea 
ginditorului chinez Confucius. în- 
treținindu-se cu savanții prezenți, 
Jiang Zemin l-a calificat pe Confu
cius ca un mare ginditor antic al 
Chinei, arătind că gindirea acestuia 
face parte din moștenirea culturală 
chineză.

CONVORBIRI ITALIANO-SO- 
MALEZE. Președintele Consiliului 
de Miniștri al Italiei, Giulio An
dreotti. a avut convorbiri cu minis
trul afacerilor externe al Somaliei, 
Jama Barre. aflat in vizită la 
Roma. Interlocutorii au procedat la 
un schimb de opinii asupra situa- 

• ției din Cornul Africii.
REUNIUNEA LA NIVEL ÎNALT 

A GRUPULUI CELOR OPT 
(Grupul de la Contadora si Grupul 
de Sprijin), urmează să se desen.dă 
azi la Ica. în Peru. Lucrările sint 

Marea Adunare Națională, pre
ședinte al Consiliului National al 
Științei și Invățămintului. pre
ședinte al Consiliului Științi
fic al Institutului Central de Chi
mie. Sub îndrumarea sa a fost 
realizată o politică unitară privind 
știinta și învătămîntul. bazată pe 
programe cu directă influentă a- 
supra îndeplinirii sarcinilor deri
vate din Planul national unic de 
dezvoltare economică si socială a 
României".

Reamintind că monografia „Pro
grese în chimia și tehnologia poli
merilor" este una din cele mai cu
noscute lucrări științifice ale tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, prof. dr. Aboul- 
Fotouh Abdel-Latif subliniază că 
cele șase capitole ale volumului 
tratează aspecte de cea mai mare 
însemnătate științifică și practică 
ale chimiei macromoleculare, cum 
sînt sinteza polimerilor în soluție cu 
catalizatori complecși, procese anio- 
nice, de policondensare, modificarea 
polimerilor, relațiile între structură 
și proprietăți și stabilizarea polime
rilor. Monografia realizează un re
marcabil echilibru între cercetarea 
științifică fundamentală și aplicată, 
cu efecte directe asupra moderniză
rii tehnologiilor în industria da 
profil.

In încheierea prefeței se re
levă : „Academia de Cercetări 
Științifice și Tehnologice din R.A. 
Egipt aduce respectuoase mulțumiri 
academicianului doctor inginer 
Elena Ceaușescu, președintele Con
siliului Național al Științei și tn- 
vățămintului din România, pentru 
privilegiul de a se publica in Egipt 
această lucrare de o remarcabilă 
valoare științifică, fapt de natură si 
contribuie la dezvoltarea și pe mai 
departe a cooperării științifice și 
tehnologice dintre țările noastre".

Lansarea oficială a volumului 
„Progrese în chimia și tehnologia 
polimerilor" a avut loc în cadrul 
unei adunări festive organizate la 
Academia de Cercetări Științifice și 
Tehnologice a Egiptului. Aula Aca
demiei, împodobită cu drapelele ro
mân și egiptean încadrînd portretul 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
imagini ale întîlnirilor conducătoru
lui român cu președintele Hosni 
Mubarak, a reunit peste 20 de 
persoane, între care s-au aflat 
personalități proeminente ale vie
ții politice, științifice și parla
mentare egiptene. Au partici
pat președintele Academiei, prof, 
dr. Aboul-Fotouh Abdel-Latif, 
Mahmoud El Sayed, ministru 
de stat pentru relații știin- 
țifice internaționale, prof. dr. A. 
Hebeish, vicepreședinte al Acade
miei de Cercetări Științifice șl Teh
nologice, prof. dr. Mohamed Ka
mel Mahmoud, președintele Socie
tății chimiștilor egipteni, Sayed 
Zaky, secretar al Partidului Națio
nal Democrat și președintele Aso
ciației de prietenie Egipt-România, 
membri ai guvernului, conducători 
ai unor institute de cercetări, con
ducători și cadre didactice de la 
universitățile din Cairo, Alexan
dria, Aim Shams și Zagazig, alți 
oameni de știință.

In cuvintul său. prof. dr. Aboul- 
Fotouh Abdel-Latif a adus un cald 
omagiu personalității multilaterale 
a academicianului doctor inginer 
Elena Ceaușescu, ale cărei eforturi 
sînt dedicate prosperității social- 
economice a țării sale și. în egală 
măsură, întăririi colaborării și coo
perării oamenilor de știință de pre
tutindeni. Vorbitorul a subliniat
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semnificația deose
bită a apariției în 
R. A. Egipt a mo
nografiei „Progre
se în chimia și 
tehnologia polime
rilor", lucrare de 
înaltă ținută știin
țifică, ce se bucură 
de o binemeritată 
prețuire interna
țională.

Prof. dr. Moha
med Kamel Mah
moud, președintele 
Societății chimiș
tilor egipteni, fost 
președinte al Aca
demiei de Cerce
tări Științifice și 
Tehnologice, a re
levat, în cuvintul 
său, onoarea deo
sebită de a parti
cipa la festivitatea 
de lansare a volu
mului „Progrese 
in chimia și teh
nologia polimeri
lor", al cărui dis
tins autor este 
academician doctor 
inginer Elena 
Ceaușescu.

In continuare, 
vorbitorul a evo
cat privilegiul de 
a fi avut, de două 
ori, convorbiri în 
Egipt cu acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu : „Cu aceste prilejuri, 
am fost deosebit de impresionat de 
puternica sa personalitate, de devo
tamentul său pentru cauza dezvol
tării relațiilor cu alte popoare, ca 
și de interesul profund față de dez
voltarea capacității de cercetare 
științifică fi tehnologică a 
României".

După ce a reliefat conținutul 
științific al lucrării, prof. dr. Mo
hamed Kamel Mahmoud a scos în 
evidentă marea valoare teoretică și 
practică a monografiei „Progrese 
in chimia și tehnologia polimeri
lor" pentru oamenii de știință și 
tehnologii egipteni din domeniul 
chimiei polimerilor și industriei 
cauciucului. Lansarea acestui volum 
deosebit de valoros va contribui la 
o mai bună cunoaștere de către 
cercetătorii științifici egipteni a 
progreselor realizate in acest do
meniu în România prietenă și, 
totodată, va conduce în mod cert 
la întărirea și amplificarea rela
țiilor dintre oamenii de știință și 
tehnologii din cele două țări ale 
noastre, a subliniat vorbitorul.

Raporturile româno-egiptdne au o 
Îndelungată tradiție și cunosc în 
prezent o deosebită înflorire. în 
lumina relațiilor de strînsă con
lucrare și prietenie dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Hosni Mubarak — a 
precizat. în cuvintul său. Sayed 
Zaky. secretar al Partidului Na
tional Lemocrat. președintele Aso
ciației de prietenie Egipt—Româ
nia. Elogiind personalitatea to
varășului Nicolae Ceaușescu. vor
bitorul a evidențiat atentia deo
sebită pe care șeful statului român 
o acordă cercetării științifice ca 
forță motrice a progresului eco- 
nomicc-social. precum si con’ucră- 
rii strînse, pe multiple planuri, din
tre cele două țări și popoare. In 
continuare, vorbitorul a arătat că 
România a participat activ Ia 
sprijinirea eforturilor de dezvoltare 
economică a Egiptului prin reali
zarea unor importante obiective 
industriale. De asemenea, in dome
niul cultural-științific relațiile din
tre cele două țări s-au dovedit a fi 
la fel de fructuoase : circa 400 de 
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ză o vizită în capitala filipineză. 
Cu această ocazie au fost semnate 
o serie de acorduri de cooperare 
economică, tehnică, culturală si în 
alte sectoare.

CAMPANIE ELECTORALA. In 
Spania s-a deschis oficial campania 
electorală in vederea alegerilor le
gislative anticipate, programate să 
se desfășoare la 29 octombrie. Ale
gerile au fost devansate la iniția
tiva președintelui guvernului. Fe
lipe Gonzalez.

ADUNAREA NAȚIONALA A 
FRANȚEI a respins o moțiune de 
cenzură, prezentată de partidul A- 
dunarea pentru Republică împotri
va politicii guvernului în proble
mele apărării. Rezultatul acestui 
vot a însemnat adoptarea, la prima 
lectură, a proiectului de lege în 
domeniul militar pentru perioada 
1990—1993. prezentat de ministrul 
apărării. Jean Pierre Chevenement. 
Textul proiectului de lege urme ză 
să fie examinat in continuare de 
către Senat.

ÎMPOTRIVA BAZELOR MILI
TARE AMERICANE ÎN FILIPI IE. 
Comisia pentru afaceri externe a 
Camerei reprezentanților a Parla
mentului filipinez a hotăriț . efec
tuarea de inspecții la bazele mili
tare americane Clark-Field si Su- 
bic-Bay pentru a verifica dacă pe 
teritoriul acestora există sau nu

>

advances
Si;

■S'

H E•<:

cadre pentru invățămintul universi
tar și mediu, alți specialiști din 
Egipt care au efectuat studiile in 
România lucrează șl își aduc 
contribuția la cercetarea științifică, 
sînt implicați cu bune rezultate în 
activitatea economico-socială. ei 
constitui ndu-se in adevărat! amba
sadori ai științei și invățămintului 
românesc în Egipt. „Personal — a 
spus în încheiere Sayed Zaky —* 
cunosc foarte bine rolul pe care 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu îl are in viața politică a 
României, in conducerea cu înțe
lepciune a cercetării științifice — 
domeniu ce se constituie intr-o pu
ternică forță motrice a progresului 
economic și social al țării sale".

consacrate dezbaterii unor proble
me stringente ale actualității Iati- 
no-americane : datoria externă, tra
ficul ilicit de droguri, cooperarea 
regională.

PLENARA C.C. AL P.C. DIN 
GRECIA. întărirea coaliției forțe
lor de stingă și progresiste consti
tuie condiția principală a preface
rilor in interesul celor ce muncesc 
— se subliniază intr-o rezoluție 
adoptată de plenara C.C. al P.C. 
din Grecia. Participanții au exami
nat situația politică din tară in 
perspectiva alegerilor parlamenta
re de la 5 noiembrie, precum șl 
sarcinile partidului și au desem
nat candidații pentru aceste ale
geri. Plenara a aprobat poziția 
P.C.G. privind participarea la coa
liție si platforma politică a parti
dului,

ACORDURI DE COOPERARE. 
La Manila s-au desfășurat marți 
convorbiri între președintele Fili- 
pinelor. Corazon Aquino, și pre
ședintele Bangladeshului. Hussain 
Mohammad Ershad. care efectuea

La rindul său. prof. univ. dr. 
Ahmad Khamis, secretar general 
al Asociației de prietenie Egipt— 
România, a adus un respectuos 
omagiu personalității si operei to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. relevînd că activi
tatea sa politică si științifică este 
bine cunoscută în R.A. Egipt. „Ca 
fost doctorand in România, a sous 
vorbitorul, cunosc foarte bine 
succesele de nivel mondial ale 
științei și invățămintului românesc, 
conduse cu inaltă competentă de 
către academician doctor inginer 
Elena . Ceaușescu. Invățămintul 
românesc a contribuit la formarea 
a sute de specialiști egipteni, care 
se bucură acum in țara lor de o 
inaltă și binemeritată apreciere, 
datorată contribuției lor la dezvol
tarea economico-socială a Egip
tului".

Caldă manifestare de respect și 
prietenie fată de Român’â. de 
admirație față de mărețele împli
niri pe tărîmul construcției econo
mice. socialo și culturale ale 
epoc’i ce poartă numele conducăto
rului iubit al P''’-t’du,ui si statului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
ceremonia de lansare a monogra
fiei ..Progrese în ch'mia și teh
nologia noIim"ri1o’-“ a fost pe larg 
reflectată de mijloacele de infor
mare în masă egiptene. Presa a pu
blicat articole dedicate personalită
ții și operei, de largă recunoaștere 
și prețuire internațională, ale to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu.

arme nucleare. In favoarea adoptă
rii de către parlament a rezoluției 
respective au votat toți membrii 
comisiei.

CONFERINȚA U.N.E.S.C.O. (Or
ganizația Națiunilor Unite pentru 
Educație. Știință și Cultură) se va 
desfășura la Paris. în perioada 17 
octombrie — 16 noiembrie, a a- 
nuntat directorul general al acestui 
organism specializat al O.N.U.. Fe
derico Mayor Zaragoza. Conferința 
se va concentra asupra programu
lui organizației pe perioada 1990— 
1995 și a bugetului U.N.E.S.C.O. pe 
anii 1990—1991.

CAMPANII ECOLOGICE. Uniu
nea vest-germană pentru mediul 
înconjurător și protejarea naturii a 
hotărit să adere Ia organizația in
ternațională „Prietenii Pămintului 
Internațional" (F.O.E.I.) și să spri
jine obiectivele acesteia. Temele 
centrale ale campaniilor organizate 
de F.O.E.I. sint : interzicerea sub
marinelor cu încărcătură nucleară, 
lupta împotriva deteriorării stratu
lui de ozon, protejarea pădurilor 
tropicale, măsuri împotriva ploilor 
acide și a poluării mărilor.

SESIUNE A O.M.I. La Londra âu 
început lucrările celei de-a 16-a se
siuni a Adunării Organizației Ma
ritime Mondiale (O.M.I. — orga
nism specializat al O.N.U.). Sint 
dezbătute probleme privind secu-

Vorbitorul a relevat tendința de în
cetinire a creșterii economiei mon
diale, înrăutățirea situației majorității 
țărilor în curs de dezvoltare și accen
tuarea decalajelor economice dintre 
aceste țări și statele dezvoltate. Criza 
datoriei externe, transferul invers de 
resurse financiare din țările în curs 
de dezvoltare spre țările dezvoltate 
și instituțiile financiare internaționa
le. sistemul monetar și financiar 
instabil și inechitabil, persisten
ta protecționismului și deterio
rarea raportului de schimb al țări
lor în curs de dezvoltare — a spus 
el — sînt tot atîția factori care se re
percutează negativ asupra evoluției 
și perspectivelor economiei mondiale, 
afectînd îndeosebi posibilitatea de 
progres a țărilor rămase în urmă. A 
fost evidențiată cerința de a se Întări 
cooperarea internațională în vederea 
depășirii dificultăților cu care se con
fruntă economia mondială și, îndeo
sebi, țările în curs de dezvoltare, de 
a se revitaliza creșterea și dezvoltarea 
economică, de a se lichida subdezvol
tarea și de a se instaura o nouă or
dine economică internațională.

S-a reliefat imperativul respectării 
cu strictețe a dreptului suveran al 
fiecărei țări de a-și alege calea dez
voltării social-economice, fără nici un 
amestec din afară.

Vorbitorul a arătat că U.N.C.T.A.D., 
avitid un caracter universal, demo
cratic și un mandat larg, este chemat 
să aducă o contribuție sporită la so
luționarea problemelor grave ale eco
nomiei mondiale. A fost evidențiată 
necesitatea renunțării la tendința de 
a se acorda credite cu prioritate sec
torului privat, subliniindu-se că, dim
potrivă, ar trebui să se sprijine mal 
mult, prin credite, dezvoltarea socri - 
economică pe baza proprietății de stat

Lucrările sesiunii Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). 

— Neagu Udroiu transmite : In 
Adunarea Generală a O.N.U. con
tinuă dezbaterile în plen.

Ministrul afacerilor externe si al 
cooperării internaționale al Republi
cii Mali. N’Golo Traore, a relevat 
că datoria externă a Africii, care 
depășește in prezent 230 miliarde 
dolari, reprezintă principalul obstacol 
în calea progresului economic al ță
rilor continentului. Creșterea econo
mică în Africa a fost în ultimii trei 
ani de 1,4 la sută, în condițiile spo
ririi cu trei la sută a populației, iar 
venitul național pe locuitor a fost, 
anul trecut, cu 5 la sută mai mic 
comparativ cu 1985.

Vorbind despre măsurile economice 
puse în practică de țările africane 
la recomandarea F.M.I. și a Băncii 
Mondiale, rhinistrul malian a subli
niat că ele n-au dat rezultatele scon
tate. iar aplicarea lor s-a făcut în 
dauna dezvoltării invățămintului și 
progreselor în sfera ocrotirii sănătă
ții în aceste țări.

Strategia reglementării problemei 
datoriei externe, bazată pe abordarea 
diferențiată a situației în acest do
meniu a fiecărei țări, pe care o sus-'’ 
țin principalele șapte state occiden
tale industrializate, este ineficien
tă — a declarat Cyprien Mbonimpa. 
ministrul relațiilor externe si al 
cooperării al Republicii Burundi. 
Vorbitorul s-a pronunțat pentru con
vocarea unei conferințe internațio
nale asupra datoriei externe a ță
rilor în curs de dezvoltare, care să 
elaboreze o soluție globală pentru 
reglementarea acestei probleme atit 
de stringente.

Scăderea continuă a preturilor 
materiilor prime constituie o pie
dică serioasă în calea dezvoltării 
economice a continentului african —

Modificări in programul 
evoluției stației orbitale 

„Mir—Quant"
MOSCOVA 10 (Agerpres). — De la 

Centrul de dirijare a zborurilor cos
mice, agenția T.A.S.S. anunță că in 
programul evoluției stației științifice 
orbitale „Mir-Quant" au intervenit 
modificări in sensul aminării lansă
rii celui de-al doilea modul care tre
buia să se cupleze cu „Mir". Amîna- 
reă se datorează descoperirii unei 
defecțiuni la sistemul „Kurs", care 
urma să plaseze în spațiu modulul 
și apoi să-l apropie de „Mir".

In legătură cu aceasta, conducăto
rul misiunii, pilotul cosmonaut Vla
dimir Soloviev a arătat că aminarea 
nu va influenta programul de activi
tate al celor doi cosmonaut! sovietici 
aflați la bordul lui „Mir", lansarea 
noului modul urmind să se facă după 
aproximativ 40 de zile.

ritatea navigației și prevenirea po
luării mărilor. In atenția forumului . 
se află, de asemenea, problema 
preîntimpinării urmărilor avariilor ’ 
tancurilor petroliere și examinarea 
programului de activitate al O.M.I. I

SFINXUL VA FI RESTAURAT. •
Specialiștii egipteni au adoptat o 
nouă soluție pentru restaurarea I
vestitului Sfinx de la Gizeh. care |
„păzește" piramidele faraonilor de 
peste 4 000 de ani. Noua soluție . 
constă. în fapt. în întoarcerea la 
vechile tehnici ale egiptenilor an- 1 
tici. „Lipsurile" din corpul sfinxu
lui vor fi completate cu același I
material din care a fost cioplită I
întreaga statuie, iar fixarea respec
tivelor bucăți se va face cu ajuto
rul unei soluții din componenta că- ■ 
reia face parte și lutul. Lucrările 
de restaurare, după cum se așteap
tă. vor dura circa 6 luni, iar la . 
finele lor Sfinxul va arăta ca pe 
vremea faraonilor. •

INCENDIU. La bordul portavio
nului american „Forrestol". stațio
nat la una din bazele navale din • 
Florida, a izbucnit un puternic in
cendiu. Cauzele declanșării focului 
au rămas necunoscute, dar. după |
cum a declarat un reprezentant al 
Pentagonului, nu s-au înregistrat .
victime. In timpul incendiului, la 
bordul portavionului se aflau circa 1 
3 000 de membri ai echipajului, ne- 
fiind exclusă, de asemenea, pre- I 
zența unor arme nucleare. 

șl cooperatiste, care asigură adevă
rata independență a unui popor și 
răspunde cel mai bine nevoilor sale.

O atenție deosebită a fost acordată 
cerinței de a se acționa pentru in
staurarea unui sistem comercial in
ternațional deschis, nediscriminatoriu 
și bazat pe reguli echitabile, de na
tură să răspundă mai bine nevoilor 
țărilor în curs de dezvoltare și să fa
ciliteze creșterea economică accele
rată a tuturor statelor. In acest sens, 
o importanță deosebită revine asigu
rării încheierii cu succes a negocieri
lor comerciale multilaterale din ca
drul „rundei Uruguay", ameliorării 
sistemului generalizat de preferințe 
în favoarea țărilor In curs de dezvol
tare și eliminării restricțiilor comer- 
cial-economice aplicate din motive 
politice.

De asemenea, se impune adoptarea 
de măsuri concrete vizînd facilitarea 
accesului țărilor în curs de dezvoltare 
la tehnologiile avansate, în condiții 
echitabile, precum și sprijinirea întă
ririi potențialului lor tehnico-știin- 
țific.

★
Apreciind bilanțul realizărilor 

U.N.C.T.A.D. drept impresionant, 
secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a subliniat în me
sajul adresat sesiunii, existența dis
parității crescinde între bogați și 
săraci și Imposibilitatea pentru nume
roase țări din Asia, Africa și Ameri
ca Latină de a ieși din starea de să
răcie și subdezvoltare. Este nevoie 
— a arătat el — de un angajament 
mai ferm și de eforturi mai intense 
dacă se manifestă intenția de a se 
modifica cursul lucrurilor și a se da 
un răspuns aspirațiilor legitime spre 
mai bine ale majorității populației din 
întreaga lume.

a declarat. în intervenția sa. Paul 
Kawanga Semongerebe. ministrul de 
externe al Republicii Uganda. In 
anul 1986 — a arătat el — veniturile 
realizate de țările africane din ex
porturile de materii prime au scăzut 
cu 19 miliarde dolari.

★
In comitetul pentru problemele 

economice si financiare al Adunării 
Generale au continuat dezbaterile 
privind actuala situație economică 
mondială, marcată de dezvoltarea 
inegală a regiunilor lumii, de insta
bilitate si dezechilibru.

Reprezentantul Albaniei, In inter
venția sa. a relevat că toate acestea 
sînt consecința politicii financiare, 
monetare si comerciale duse de mul
te state industrializate care, urmă- 
rindu-si doar propriile interese in 
detrimentul celorlalți, au dat naște
re unei polarizări Internationale cu 
inevitabile consecințe pe plan politic 
— informează agenția A.T.A. Alba
nia se pronunță pentru eliminarea 
măsurilor protectioniste si a bariere
lor tarifare, pentru un comerț care 
să contribuie la progresul țărilor în 
curs de dezvoltare si. implicit. la 
însănătoșirea climatului economic in
ternațional, a subliniat reprezen
tantul acestei țări.

Solidaritate cu lupta populației 
sud-africane pentru drepturi

și libertăți
Opinia publică progresistă de pre

tutindeni marchează astăzi „Ziua 
solidarității internaționale cu deți- 
nuții politici din Africa de Sud", 
manifestîndu-și simpatia și sprijinul 
față de victimele represiunilor ra
siste. In vreme ce, pe Imensele în
tinderi ale Africii, zeci de popoare 
au rupt deja lanțurile robiei colo
niale, in sudul continentului con
tinuă să se mențină o situație dra
matică, urmare a perpetuării poli
ticii de apartheid și discriminare 
rasială. Populația majoritară de cu
loare, care însumează 26 de mili
oane de oameni, este lipsită de cele 
mai elementare drepturi, iar orice 
tentativă de a revendica o existență 
liberă și demnă se lovește de ripos
ta înverșunată a forțelor de repre
siune. Vor rămine în memorie, ca 
un puternic act de acuzare la adre
sa rasismului, masacrele de la 
Sharpeville (1960) și Soweto (1976), 
ca și represiunile sîngeroase care 
au urmat instaurării stării de ur
gență, din iunie 1986.

In încercarea de a menține rîn- 
duielile rasiste, regimul de la Pre
toria a instaurat controlul armatei 
asupra regiunilor locuite de negri și 
a operat arestări masive, numărul 
celor aruncați în închisori in ulti
mii trei ani ridieîndu-se la 30 000 
de persoane. Din cele 1 850 de sen
tințe la pedeapsa capitală, pronun
țate din 1970, aproximativ 97 Ia sută 
au vizat populația de culoare. Nu
mai în anul trecut au fost executați 
117 sud-africani, în prezent re
gimul deținînd în închisori, fără a 
fi judecați, potrivit ziarului sud- 
african ..The Star", peste 240 de mi- 
litanți pentru drepturile populației 
majoritare, în frunte cu liderii Con
gresului Național African (A.N.C.) 
— organizația politică cea mai re
prezentativă a populației de culoa
re — Nelson Mandela și Walter 
Sisulu. a căror eliberare a fost sis
tematic respinsă de către autorită
țile de la Pretoria.

Așa cum se știe, perpetuarea po
liticii de apartheid, cu tot cortegiul 
ei de măsuri arbitrare, a trezit și 
trezește cele mai vii proteste în în
treaga lume. în ultimii ani, Adu
narea Generală a O.N.U. a aprobat 
numeroase rezoluții, condamnînd 
regimul rasist din R.S.A. și cerînd 
impunerea de sancțiuni economice, 
cu scopul de a-1 obliga să renunțe 
la practicile anacronice. Sub pre
siunea acestui curent de opinie, 
a luptei tot mai puternice a popu
lației majoritare, noul lider al Parti
dului Național, Frederik de Klerk, 
a anunțat un program de „re
forme", care nu schimbă însă esența 
actualelor rînduieli. R.S.A. rămine

Apel la stăvilirea 
cursei înarmărilor
lansat la congresul mișcării 
„Medicii lumii pentru preîn
tâmpinarea unui război nu

clear'*
TOKIO 10 (Agerpres). — La Hiro

shima s-au încheiat lucrările celui 
de-al IX-lea Congres al mișcării 
„Medicii lumii pentru preîntîmpina- 
rea unui război nuclear". Documen
tul final — „Apelul de la Hiroshima 
și Nagasaki" — atrage atenția asupra 
pericolului continuării cursei înar
mărilor nucleare. Cele două orașe 
victime ale bombardamentului ato
mic, precum și martorii nefe
riciți ai acestuia constituie do
vezi palpabile ale pericolului co
mun care ne amenință — re
levă apelul. Noi, medicii, arată do
cumentul, trebuie să fim lucizi în 
aprecierea realității : în prezent, 
cursa înarmărilor a intrat pe făgașul 
perfecționării calitative, iar efec
tuarea de experiențe nucleare con
tinuă.

Congresul P.M.S.U.
BUDAPESTA 10 (Agerpres). — în 

zilele de 6—9 octombrie, la Budapes
ta s-au desfășurat lucrările celui 
de-al XIV-lea Congres al Partidu
lui Muncitoresc Socialist Ungar 
(P.M.S.U.). Agenția M.T.I. anunță că, 
printr-o rezoluție. Congresul a 
Îiroclamat crearea Partidului Socia- 
ist Ungar, în locul P.M.S.U. RezsS 

Nyers a fost ales președinte el 
P.S.U.

Hondurasul a respins 
condițiile F.M.I. privind 

încheierea unui acord 
de credit

TEGUCIGALPA 10 (Agerpres). — 
Hondurasul a respins condițiile Fon
dului Monetar Internațional privind 
încheierea unul acord de credit, gu
vernul de la Tegucigalpa considerînd 
că acestea nu asigură dezvoltarea e- 
conomiei, ci, dimpotrivă, destabili
zează tara — transmite agenția A.D.N. 
Printre aceste condiții inacceptabile 
se află devalorizarea monedei națio
nale și reducerea cheltuielilor publi
ce la un nivel care ar fi dus la scă
derea nivelului de viață al maselor.

N.S.A. încalcă prevederile 
planului O.N.U. privind 

accesul Namibiei 
la independență

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U.. Ja
vier Perez de Cuellar. a înaintat 
Consiliului de Securitate un raport 
cu privire la situația din Namibia. 
Exprimînd îngrijorarea față de ob
stacolele pe care regimul minoritar 
sud-african le ridică în calea obți
nerii independenței acestui teritoriu, 
raportul scoate în evidență faptul că, 
în procesul de pregătire a alegerilor 
stabilite pentru luna noiembrie, pre
vederile Stipulate de planul O.N.U, 
privind accesul Namibiei la inde
pendență nu sînt respectate de toata 
părțile. Se subliniază, în acest ca
dru. că majoritatea fostelor unități 
teroriste „Koevoet". alcătuite de re
gimul din R.S.A.. continuă să-și des
fășoare activitatea în componența 
forțelor de poliție sud-africane. ceea 
ce provoacă o îngrijorare deosebită.

democratice

Demonstrație desfășurată în R.S.A. 
în apărarea deținuților politici. Pe 
una din pancartele purtate de ma- 
nifestanți stă scris : „Să fie eliberat 
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mai departe un stat al rasiștilor albi. 
Din această cauză, Congresul Na
țional African, care se află în frun
tea luptei pentru drepturi și liber
tăți democratice, o serie de orga
nizații de masă cer renunțarea la 
politica de apartheid, ridicarea stă
rii de urgență și eliberarea tuturor 
deținuților politici. Intr-un docu
ment publicat recent de ziarul zam- 
bian „Daily Mail", A.N.C. relevă că 
„va continua lupta pînă Ia elimina
rea completă a sistemului de apart
heid și realizarea egalității în drep
turi pentru toți cetățenii sud-afri
cani".

In lupta sa Împotriva dominației 
rasiste, pentru libertate și democra
ție, populația maioritară din Africa 
de Sud s-a bucurat întotdeauna de 
solidaritatea României socialiste. 
Tara noastră a condamnat și con
damnă cu toată fermitatea politica 
de apartheid si discriminare rasială, 
acordînd, totodată, sprijin activ 
luptei duse de Congresul National 
African, de alte mișcări de elibe
rare națională nentru oradica-ea ra
sismului. a ultimelor vestigii ale co
lonialismului.

Alături de toate forțele democra
tice și progresiste de pretutindeni, 
poporul român cere să se nună 
canat represiunilor rasiste și să fie 
eliberați to*i  oatriotii care zac în 
închisorile sud-africane.Adriana VELA
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