
• sala
D E

L E C T U R

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN1ȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LIX Nr. 14 664 Joi 12 octombrie 1989 6 PAGINI - 50 BANI

IN TELEGRAME ADRESATE 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

Oamenii muncii din agricultură 
raportează încheierea recoltării unor 
culturi și obținerea de producții 

mari la hectar
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In spiritul sartinilm1 subliniate de tovarășul Nicolae Ceausescu

la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R.
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Produse de înaltă calitate, 
cu consumuri materiale 

mult reduse
Anii' actualului deceniu au Însem

nat pentru economia românească o 
perioadă de efort sistematic, con
tinuu. desfășurat sub imboldul 
gindiril si acțiunii revoluțio
nare a secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
In direcția angajării ferme, tot mai 
puternice, a întregii producții ma
teriale spre o dezvoltare de tip in
tensiv. Semnificativ în acest sens 
este faptul că, pe ansamblul indus
triei republicane, ponderea cheltuie
lilor materiale în totalul cheltuieli
lor de producție s-a redus în ultimii 
ani.

Dacă Instaurarea unei tendințe de 
progres în această direcție este in
contestabilă. stare de lucruri net 
evidențiată șl prin creșterea in ritm 
mai rapid a venitului național, com
parativ cu produsul social, tot atit 
de reală este și constatarea că re
zervele de care dispun practic toate 
unitățile din economie pe linia 
creșterii eficientei producției mate
riale sint încă foarte mari. In acest 
sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
•trăgea atenția la recenta Consfă
tuire de lucru pe probleme econo
mice de la C.C. al P.C.R. că : „Sînt 
rămineri în urmă în ce privește 
cheltuielile materiale și cheltuielile 
generale de producție, reducerile 
realizate fiind mult mai mici decit 
cele stabilite prin plan".

Deci singura soluție viabilă cămi
ne afirmarea mai puternică a spiri
tului de economisire, pentru a 
se realiza producțiile absolut ne
cesare cu consumuri materiale 
si energetice mult reduse față de 
cele practicate în prezent. Este un 
fapt știut că tara noastră nu dispune 
de un potential bogat de resurse 
materiale șl energetice și de aceea 
lărgirea bazei proprii de materii 

prime șl resurse energetice, înainte 
de toate pe calea reducerii consu
murilor, reprezintă o direcție de ac
țiune primordială. „Este necesar — 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta Consfătuire de lucru pa 
probleme economice — să acționăm 
pentru reducerea consumurilor ma
teriale și energetice. Toți trebuie să 
se incadreze — cel puțini — în nor
mele de consum. Dar avem posibili
tatea de reduceri mai mari I"

In această perspectivă se Împuns 
atenției ideea că în fiecare între
prindere și domeniu de activitate 
trebuie să se manifeste o preocu
pare permanentă pentru respectarea 
întocmai a normelor de consum, ce
rință ce decurge din Însăși disciplina 
de plan. Orice abdicare de la acest 
imperativ economic generează auto
mat grave perturbații In mecanismul 
aprovizionării tehnico-materiale, Îm
pletind asupra realizării produpției 
finite la nivelul stabilit prin plan, 
ceea ce se reflectă negativ, în cele din 
urmă, în sfera largă a eficienței eco
nomice. Este bine cunoscut faptul că 
nimeni — nici beneficiarii interni și 
nici partenerii de peste hotare — nu 
va accepta să plătească materiile 
prime, materialele, energia consu
mată in plus. ■ peste limitele norma
te. Iată de ce se poate aprecia că 
respectarea cu strictele a consumu
rilor normate reprezintă dovada 
înțelegerii unei cerințe de ma
ximă importantă pentru progresul 
neîntrerupt al economiei, expresia 
concretă a înaltei răspunderi mun
citorești fată de creșterea avuției 
naționale, exprimată prin însuși mo
dul în care sînt aplicate principiile 
autogestiunil și autofinanțării baza
te pe autoconducere.

Modalitățile concrete de acțiune 
pentru îndeplinirea acestui obiectiv 
diferă, desigur, de la o unitate la alta. 

Cîteva direcții generale de acțiune 
trebuie avute în vedere de către fie
care colectiv de oameni ai muncii. 
Intii de toate se impune fundamen
tarea riguroasă a consumurilor, pe 
baza analizelor Întreprinse la fiecare 
loc de muncă, ținînd seama de 
schimbările intervenite în dotarea 
tehnică și tehnologică, in modul de 
organizare a producției în fiecare 
secție ca urmare a aplicării acțiu
nilor incluse in programele de per
fecționare a organizării și moderni
zare a producției. Totodată, pentru 
a asigura condițiile necesare aplică
rii integrale în practică a măsuri
lor propuse și a se evita abaterile 
tehnologice pe fluxurile de fabri
cație, specialiștii, cadrele de con
ducere din secții trebuie să acorde 
asistentă tehnică in toate fazele de 
fabricație. Aceste eforturi trebuie să 
fie permanent conjugate cu o susți
nută preocupare din partea specia
liștilor din cercetare și proiectare 
pentru perfecționarea sistematică a 
produselor și proceselor tehnologi
ce, domeniu în care se află, de fapt, 
marile resurse de economisire a ma
teriilor prime, materialelor și ener
giei. Perfecționarea unui produs sau 
a unei tehnologii trebuie să însem
ne întotdeauna exprimarea unui e- 
fort real în direcția inovării tehni
ce și tehnologice, a afirmării unor 
soluții radical îmbunătățite, cafe să 
asigure respectarea sau chiar dimi
nuarea consumurilor normate. In 
nici un caz nu trebuie tolerate ace
le practici care se mal Intîlnesc pe 
alocuri, cînd, datorită faptului că nu 
se perfecționează cU adevărat activi
tatea productivă, astfel Incit să se 
poată face o reconsiderare de fond 
a consumurilor, se procedează la
(Continuare în pag. a 11-a)

Adunări și conferințe de dări de seamă și alegeri

ANALIZĂ TEMEINICĂ A ÎNTREGII 
ACTIVITĂȚI, ȘCOALĂ DE EDUCAȚIE 

POLITICĂ, REVOLUȚIONARĂ
„Avem deosebita cinste șl 

bucurie ca municipiul nostru să 
primească, an de an, vizi
tele de lucru ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. Aces
te memorabile întilniri. in ca
drul cărora se evaluează drumul 
parcurs și se deschid noi și largi 
orizonturi mersului nostru îna
inte. se înscriu în tradiția re
voluționară. inaugurată de cel 
de-al IX-lea Congres, a perma
nentului dialog al partidului cu 
tara, cu făuritorii bunurilor ma
teriale și spirituale. Sîntem 
mindri a fi membrii unui partid 
consecvent revoluționar, strins 
legat de mase, care și-a înscris 
pe stindardul său de luptă prin
cipiul construirii socialismului 
cu poporul pentru popor. Iar 
garanția de neclintit a înfăp
tuirii acestui principiu, a edifi
cării celei mai bune și mai 
drepte orinduiri pe pămîntul 
României, constă în faptul că In 
fruntea partidului și a poporu
lui se află cel mai cutezător și 
clarvăzător militant revoluțio
nar. cel mai iubit fiu al patriei. 
Iată de ce ne alăturăm din toa
tă inima voinței întregului 
partid și popor ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales, 
la Congresul al XlV-lea. in 
funcția supremă de secretar ge
neral ai partidului".

Activitatea ideologică și politico-educativă, 
parte integrantă a procesului revoluționar de edificare 

a socialismului, de formare a omului nou
Intensificarea activității ideologice, politico- 

educative de formare a omului nou. de dez
voltare a gradului de cultură și cunoaștere, de 
ridicare a nivelului conștiinței socialiste, revo
luționare a întregului popor reprezintă în con
cepția partidului nostru, a secretarului său ge
neral. tovarășul Nicolae Ceaușescu. un obiectiv 
de importantă deosebită în procesul făuririi 
societății socialiste multilateral dezvoltate.

In climatul de puternică efervescentă nova
toare. inaugurat de Congresul al IX-lea. parti
dul nostru are meritul istoric de a fi relevat 
cu toată puterea, prin contribuția decisivă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. rolul mereu mai 
important ce revine, intr-o epocă de puternică 
afirmare a revoluției tehnico-știintifice. a cu
noașterii în general, laturilor umane, compo
nentelor spirituale, culturale ale dezvoltării 
conștiinței sociale înaintate. Pornind de la 
această viziune cuprinzătoare, armonioasă, 
partidul nostru, paralel cu dezvoltarea susți
nută a forțelor de producție, cu edificarea unei 
economii moderne, a acordat o atenție de prim 
rang activității ideologice si politico-educative.

O expresie elocventă în acest sens o repre
zintă elaborarea Programului Ideologic al narți_- 
dului, veritabil tezaur al teoriei și practicii 
construcției socialiste în tara noastră, sin
teză a spiritului revoluționar, creator, a 
ideilor si tezelor novatoare ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Referlndu-se la importanta

acestui document, parte integrantă a Progra
mului partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia „în întreaga activitate politico-educa
tivă trebuie să pornim de ia Programul ideo
logic al partidului, actionind pentru realizarea 
în viață a tuturor prevederilor sale".

Așa cum se reliefează și în Tezele pentru 
Congresul al XlV-lea. activitatea ideologică și 
politico-educativă — ca domeniu esențial al 
conducerii politice de către partid, al făuririi 
socialismului, expresie clară a rolului dinamic, 
activ al factorilor subiectivi — constituie o di
recție de importantă deosebită în această etapă. 
Partidul nostru apreciază că funcția creatoare 
a ideologiei socialiste acționează deopotrivă 
asupra vieții materiale si spirituale, așa cum. 
la rîndul său. fiecare stadiu de dezvoltare eco- 
nomico-socială a noii orinduiri solicită intr-un 
mod superior capacitatea de creație a factoru
lui subiectiv, ridică în fata acestuia noi si com
plexe probleme spre rezolvare.

Practica socială, experiența probează adevă
rul că socialismul se întemeiază pe legități șl 
principii fundamentale proprii, care exprimă 
esența noii societăți, valorile sale de bază'. Res
pectarea acestor principii nu exclude, desigur, 
ci, dimpotrivă, presupune forme diferite de 
transpunere a lor In viață, potrivit particulari
tăților fiecărei țări. „Ne-am pronunțat întotdea
una și am acționat — arăta în acest sens to
varășul Nicolae Ceaușescu — conform tezei că

fiecare popor, flecare partid trebuie să-șl 
elaboreze de sine stătător linia sa general- 
politică, să aplice legile generale și principiile 
socialismului la realitățile și condițiile din fie
care țară. Dar am subliniat întotdeauna că 
toate acestea presupun o poziție clară, consec
ventă față de principiile revoluționare, față de 
apărarea intereselor clasei muncitoare, care re
prezintă forța și clasa conducătoare in societate".

Pornind de la legitățile dezvoltării contempo
rane, ale trecerii omenirii de la capitalism la 
socialism, partidul nostru, secretarul său gene
ral au dat o replică hotărîtă oricăror încercări 
de a ignora sau de a denatura sensul legic da 
dezvoltare a societății, de a considera într-un 
fel sau altul că înnoirea și perfectionarea socie
tății s-ar putea realiza prin reîntoarcerea la 
forme și metode perimate, la structuri de orga
nizare socială și forme de proprietate depășita 
istoricește.

Pornind de Ia aceste aprecieri, de Ia impor
tanta lor principială și practică pentru activita
tea politlco-ideologică, ziarul nostru publică in 
continuare materiale axate pe teze si orientări 
din Programul ideologic al partidului, din 
Tezele pentru Congresul al XÎV-lea. în acest 
număr, articolul despre concepția științifică a 
partidului privind conducerea unitară a eco
nomiei si dezvoltarea autoconducerii munci
torești. precum si dezbaterea referitoare Ia 
rolul culturii si artei în formarea conștiinței 
înaintate.

Glndurl, sentimente unanime care 
reflectă sensul major al actualității 
politice românești. Opțiunea aceasta, 
fermă și limpede, exprimată în ros
tiri personale, dar avind același sens 
și aceeași consonantă de cuget și 
simțire, am auzit-o în repetate rîn- 
duri în adunările de dări de seamă 
și alegeri desfășurate. în aceste zile, 

„Cine se înscrie la cuvînt 
se angajează la fapte"

la Constanta. Manifestîndu-șl depli
na adeziune la Hotărirea Plenarei 
C.C. al P.C.R. privind realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, la 
Congresul al XlV-lea, tn înalta func
ție de secretar general al partidului, 
comuniștii constănteni au adăugat in 
cuvintul lor propriile argumente la 
fundamentarea acestei opțiuni de 
semnificație istorică pentru destinele 
patriei. Argumentele realității. Argu
mentele mărețelor împliniri — de la 
magistralele albastre la noile porturi, 
de Ia platformele industriale la ur
banistica modernă a Litoralului. Ar
gumentele minunatelor perspectiva 

pe care le proiectează, la orizontul 
mileniului trei, documentele progra
matice ale viitorului mare forum co
munist. Ținutul dintre Dunăre șl 
Mare, prin spectaculoasa sa renaștere 
socialistă în epoca deschisă de cel 
de-al IX-lea Congres al partidului, 
epocă purtînd numele strălucitului ei 
ctitor, reprezintă, alături de întreaga 

tară, cel mal trainic șl mal grăitor 
argument al justeței politicii patrio
tice. științifice puse în operă sub 
conducerea partidului, a secretarului 
său general.

Sînt argumente de conștiință șl de 
Inimă ce își găsesc o firească, nece
sară expresie în angajarea patriotică, 
revoluționară a comuniștilor. în mo
dul cum înțeleg el să întîmpine șl 
să pregătească cel de-al XlV-lea 
Congres. Astfel, la marea adunare 
populară din iulie, prilejuită de vi
zita de lucru în municipiul Constan
ta a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 

Ceaușescu, organizația județeană de 
partid a adresat tuturor județelor 
tării și municipiului București che
marea de a realiza pînă la Congres 
planul producției industriale pe În
tregul an. Angajindu-se primii la în
făptuirea acestui obiectiv, comuniștii 
constănteni au analizat. în adunările 
de dări de seamă și alegeri, cu exi
gentă șl răspundere, stadiul realiză
rii acestui angajament de onoare, fe
lul tn care acționează organizațiile 
de partid din fiecare colectiv de 
muncă pentru a-1 traduce în viață.

„Cine se înscrie la cuvînt se anga
jează la fapte" — a sintetizat unul 
dintre participant!! la dezbateri, con
cis și expresiv, spiritul revoluționar, 
de angajare muncitorească prezent 
„din oficiu" pe ordinea de zl a adu
nărilor. Prin această „înscriere la 
faptă", definitorie pentru atmosfera 
de lucru a adunărilor, s-a relevat 
încă o dată că participarea activă 
la înfăptuirea obiectivelor majore 
ale politicii partidului. însoțită de 
hotărirea manifestă de perfecționare 
și autodepășire. este singura în mă
sură să valideze. în permanentă, ca
litatea de comunist.

Drumul spre sala de ședințe trece 
prin dreptul expoziției permanente 
de produse finite. Ajungînd în acest 
loc, fiecare dintre participant!! la •- 
dunăre se simțea tentat să arunce o
(Continuare In pag. a IlI-a)

Activitate susținută pentru realizarea planului de producție la întreprinderea „Hidromecanica* din Brașov
Foto : E. Dichiseanu
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/n toate unitățile, în toate județele

Puternică mobilizare a forțelor pentru 
STRINGEREfl GRABNICA A RECRLIEI

$1ÎNCHEIEREA INSflMINTARIlDR
Strîngerea și punerea la adăpost 

a întregii recolte intr-un timp cit 
mai scurt, spre a se evita orice 
pierderi, depind în mod hotăritor 
de realizarea unor ritmuri de lu
cru superioare în toate unitățile 
agricole. Intensificarea la maxi
mum a recoltării culturilor de 
toamnă se impune cu atit mai 
mult cu cit lucrările sînt întirziate. 
Potrivit datelor furnizate de Mi
nisterul Agriculturii, pină în seara 
zilei de 10 octombrie, porumbul a 

' fost recoltat de pe numai 72 la 
sută din suprafața cultivată, sfecla 
de zahăr — de pe 72 la sută, ore
zul — de pe 56 la sută, strugurii 
pentru vin — de ne 65 la sută din 
suprafață etc. Esențial este in 
aceste zile ca. in toate unitățile 
agricole, cea mai mare parte a 
forțelor umane si a mijloa
celor mecanice să fie concen
trate la culesul porumbului, 
plantă ce deține ponderea în an
samblul culturilor de toamnă, pen
tru ca întreaga producție să fie 
strînsă și pusă la adăpost în cel 
mai scurt timp. De cea mal mare 
importanță pentru evitarea pierde
rilor de producție este ca în fie

care unitate agricolă, in fiecare 
fermă, în același timp cu preocu
parea pentru grăbirea culesului po
rumbului, să se asigure .funcționa
rea din plin a tuturor mijloacelor 
de transport mecanice și a atelaje
lor, astfel incit întreaga producție 
strinsă să fie pusă la adăpost ime
diat după recoltare, să nu ră- 
mină nimic peste noapte in 
cimp. Subliniem această cerință 
intrucît în multe unități agricole, 
din cauza necorelării recoltării cu 
transportul și preluarea producției, 
au apărut decalaje între aceste lu
crări, ceea ce face ca importante 
cantități de porumb să se afle in 
grămezi pe cimp. Pentru evitarea 
unor atari situații, organele agri
cole județene, conducerile unități
lor trebuie să urmărească cu cea 
mai mare atenție modul în care se 
desfășoară încărcarea și descăr
carea camioanelor, a remorcilor șl 
căruțelor la bazele de recepție, 
precum și numărul de curse efec
tuate zilnic cu fiecare mijloc de 
transport.

O altă lucrare a cărei încheiere 
nu trebuie sub nici un motiv amî- 
nată, dat fiind timpul înain-

STADIUL RECOLTĂRII PORUMBULUI, In procente pe județe, in seara 
zilei de 10 octombrie (date furnizate de Ministerul Agriculturii)

tat. este lnsămîntarea griului. 
Aceasta intrucit din datele comu
nicate de. Ministerul Agriculturii, 
la 10 octombrie griul era însămin- 
tat pe 82 la sută din suprafață. 
Județele Covasna. Suceava. Gorj și 
Maramureș au încheiat această lu
crare. într-un stadiu avansat se află 
lucrările în județele Maramureș, 
Neamț, Bacău, Vîlcea și Brașov, din 
zona a Il-a. Restanțe mari la însă- 
mîntat înregistrează județele Har
ghita, Sălaj, Vrancea, Bistrita-Nă- 
săud și altele, din aceeași zonă. Față 
de media zonei I, sînt avansate ju
dețele Brăila, Ialomița și Constant». 
Serioase rămineri în urmă la 

această lucrare se înregistrează 
in județele Dolj. Teleorman. Me
hedinți, Dîmbovița ș.a., cu pondere 
însemnată la cultura griului. Din 
analiza stadiului realizării acestor 
lucrări rezultă că pentru termina
rea în cel mai scurt timp a însă- 
mințărilor este necesar ca toate 
terenurile destinate a fi cultivate 
cu grîu să fie grabnic eliberate de 
culturile premergătoare, arate și 
pregătite pentru semănat. De ase
menea. pentru a se asigura un 
front larg de lucru la semănat, 
munca la pregătirea terenului tre
buie organizată în schimburi pre
lungite si în două schimburi.

Concepție științifică privind conducerea unitară 
a economiei si dezvoltarea
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autoconducerii muncitorești
O caracteristică primordială a ba

zei economico-sociale a sistemului 
politic românesc, decurgînd din ge
neralizarea relațiilor socialiste de 
proprietate la scara întregii econo
mii și dînd expresie uneia din legi
tățile obiective generate de către 
acestea, o constituie organizarea și 
conducerea unitară, planificată a în
tregii activități 
economico-socia

le. Aceasta se 
realizează în fapt 
— sub conducerea 
partidului comu
nist — prin in
termediul statu
lui socialist si cu 
participarea largă 
a oamenilor mun
cii. în cadrul diferitelor compo
nente institutionale ale sistemului 
politic democratic, ca una din func
țiile esențiale ale acestuia.

„Proprietatea socialistă asigură 
premisele pentru conducerea pla- 
nică pe toate treptele economiei, 
inclusiv la nivelul întregii societăți, 
face necesare și posibile, in același 
timp, coordonarea unitară a între
gului proces de reproducție, dirija
rea conștientă a producției și repar
tiției, distribuirea resurselor pe ra
muri și unități de producție, apli
carea pe scară largă a pro
gresului tehnic șl științific con
temporan" — subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Conducerea uni
tară, pe bază de plan a activității 

economico-sociale reprezintă una 
din cele mai importante legi obiec
tive ale socialismului, a cărei acțiu
ne imperios reclamată de înseși con
dițiile materiale ale producției mo
derne nu numai că nu impune di
minuarea, ci duce chiar la creșterea 
rolului planului național unic.

In socialism, scopul intregii acti

ÎN m /BATEREA PARTIDULUI, A ÎNTREGULUI POPOR

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

vități economico-sociale este satis
facerea tot mai bună a nevoilor 
materiale și spirituale ale tuturor 
membrilor societății. In consecință, 
unitățile economice nu pot fi lăsate 
să funcționeze la voia întîmplării, 
ele constituind verigi componente 
ale unei economii naționale unitare, 
avind sarcina să contribuie la dez
voltarea echilibrată a tării, prin va
lorificarea eficientă a resurselor ma
teriale, financiare și umane de care 
dispun. Tocmai de aceea apare ne
cesitatea conducerii unitare planifi
cate a activității economico-sociale. 
instrumentul principal prin inter
mediul căruia societatea asigură 
orientarea conștientă a eforturilor 
generale fiind planul național unic.

9
Așa cum se subliniază în docu

mentele Partidului Comunist Român, 
problemele multiple ale progresului 
societății noastre, ale asigurării unul 
echilibru corespunzător în dezvol
tarea tuturor ramurilor și sectoare
lor nu pot fi soluționate decit prin- 
tr-o politică adecvată, prin condu
cerea unitară de către stat pe baza 

planului national 
unic de dezvolta
re economico-so- 
cială. Perfectio
narea organizării 
și conducerii, a 
principiilor eco
nomice ale so
cialismului poate 
fi realizată cu 
succes nu prin re

curgerea la mecanismele reglării 
spontane, ale „socialismului de pia
ță", ci prin valorificarea tot mai 
bună a avantajelor proprietății so
cialiste și superiorității sale în ra
port cu cea privată. între care se 
situează posibilitatea si necesitatea 
dirijării planificate, conștiente a e- 
conomiei în vederea folosirii ratio
nale a resurselor, a satisfacerii in
tereselor generale. Așa cum se su
bliniază în Tezele pentru Congresul 
al XlV-lea. „legile obiective nu pot 
acționa de Ia sine, ele trebuie apli
cate in mod conștient, corespunzător 
condițiilor sociale și economice din 
(Continuare în pag. a IV-a)
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CALIFICATIVE POSIBILE PRIVIND GRADUL DE ORGANIZARE 
A MUNCII ÎN UNITĂȚI ECONOMICE DIN MUNICIPIUL BUZĂU

Este o îndatorire elementară a fiecărui colectiv muncitoresc de a 
lua toate măsurile tehnice si organizatorice pentru ca potențialul pro
ductiv modern de care dispun unitățile economice să fie constant valo
rificat cu eficientă maximă. Desigur, in industrie există numeroase 
colective care Iși fac un titlu de cinste, de înaltă mtndrie din a folosi 
Judicios capacitățile de producție, baza tehnică din dotare, realizînd rit
mic. integral, la un nivel calitativ inalt producția planificată. Pe scurt, 
este vorba de colectiva care înțeleg «ă-și îndeplinească în mod exemplar 
sarcinile asumate.

Criticînd unele cazuri de neglijentă manifestate în principale sec
toare ale industriei, la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, arăta 
că este necesar să se pună capăt cu desăvîrșire atitudinii de tratare 
superficială, cu ușurință, a problemelor activității economico-sociale. să 
se acționeze cu toată hotărîrea pentru întărirea spiritului de răspundere. 
* ordinii si disciplinei in toate sectoarele de activitate.

Continuînd investigațiile cu privire la modul în care se acționează 
în vederea realizării întocmai a sarcinilor de plan pe acest an. mat ales 
în schimburile de noapte, reporterii „Scînteii" au efectuat recent un raid 
în unități economica din municipiul Buzău.

Așa cum este 
normal: în toate 

secțiile se lucrează 
din plin

A fost greu să întilnim Ia între
prinderea de Tricotaje Buzău un om 
cu care să putem discuta pe larg 
despre modul în care este organizată 
activitatea în schimbul II. Fie că era 
vorba de muncitori, de maiștri, teh
nicieni sau ingineri, fiecare in parte 
acționa cu răspundere, într-un an
grenaj bine pus la punct, bine re
glat $i condus. Fiecare om iși lua 
în serios sarcinile pe care le avea 
de îndeplinit, chiar dacă reporterii 
au fost prezentl în unitate aproape 
de încheierea schimbului. Așa că 
așteptăm o bună bucată de. vreme 
pînă cînd tînăra ingineră Elena Popa 
îsl termină treaba pentrn a putea 
discuta cu noi.

— Cum s-a muncit în schimbul 
care urmează să se încheie ?

— Destul de bine, răspunde cu 
siguranță tînăra specialistă. Fiecare 
formație si-a îndeplinit și chiar de
pășit planul. Am în vedere, in pri
mul nnd, sarcinile la export. Nu 
avem să vă spunem nimic deosebit 
în legătură cu desfășurarea lucrului. 
Totul a decurs normal. Avem ma-

— Nu am terminat de reglat... 
„țambalul", se scuză șeful formației. 
Dumitru Pîrvu. în paranteză fie 
spus, dispozitivul care, în limbajul 
personalului din atelier, se numește 
„țambal" trebuia reglat încă de la 
primele minute ale noului schimb. 
Timp prețios se pierde, apoi, atît 
ziua, cît și noaptea, în întreprindere 
și datorită nenumăratelor spatii în
guste create în urma depozitării 
necorespunzătoare a lăzilor cu pro
duse finite. Sute de lăzi pot fl In- 
tilnite. la tot pasul. în hale, pe te
renul din afara acestora, pe margi
nea căilor de acces, dar nu csi pe 
rampa de Încărcare.

— Nu avem vagoane, precizează 
tovarășa Maria Chiriac, director teh
nic al întreprinderii, chemată ur
gent. telefonic, de acasă. Avem în 
acest moment. In stoc, circa 500 tone 
de geamuri finite pentru beneficiarii 
interni și pentru export

Interesîndu-ne la dispecerul de 
serviciu, aflăm că, Intr-adevăr, timp 
de trei zile la rampa de Încărcare 
au fost trimise doar cel mult cite 
un vagon în fiecare schimb, cînd 
unitatea ar avea nevoie, pentru ex
pedierea întregii producții, de cel 
puțin 120 asemenea mijloace de 
transport

Șl asemenea Justificări care nu fo
losesc la nimic, atît timp cît, da
torită unor neglijente mărunte, se 
irosește un prețios timp productiv.

La întreprinderea de Tricotaje, un frumos exemplu de o înțelege seriozi
tatea in muncă : și in schimbul II, volumul producției realizate zilnic, este 

peste nivelul planului

mai bune. Pentru că pare total ne
firesc ca. în plin proces de moder
nizare, munca fizică să fie cea care 
dă. de la un capăt la altul al fluxu
lui tehnologic, „tonul" întregii acti
vități.

Dar aceasta ar fl numai o fatetâ 
a muncii, în schimbul de noapte, la 
întreprinderea „Metalurgica". Pe 
același plan al unui necesar efort 
pentru sporirea eficientei se si
tuează și modernizarea tehnologii
lor de lucru, pentru a evita risipa 
de materiale, energie și de timp 
productiv. în secția „set tractor" 
observăm mai multe inele, avînd 
grosimi apreciabile, din care se pre
lucrează un anume tip de roată pen
tru tractoarele pe șenile. Este izbi
tor de mare șl pentru un nespecia- 
list diferența dintre piesa inițială, 
forjată, șl cea rezultată în urma 
prelucrării.

— Da. recunoaște maistrul Florin 
Berechet, la fiecare astfel de piesă 
sa transformă In span, aceasta cu

In fotografia din stingă — realizată la întreprinderea de Utilaj Tehnologic, la „lumină naturală", puțin timp după 
miezul nopții - este reprodus in chenar un îndemn de pe frontispiciul halei, dar care, deși este scris cu litere 
mari cit ușa, nu a fost văzut incă de cei ce lucrează aici. Un mod inadmisibil de a preda secția, la încheierea 

întreprinderea „Metalurgica* (fotografia din dreapta)

la îndemîna colectivului înseamnă 
pierderi pentru unitatea respectivă, 
pentru economia națională.

Stingeți măcar lumina, 
să nu se vadă risipa

Așa ar suna, într-o manieră su
gestivă, îndemnul pe care un mun
citor de la întreprinderea de Utilaj 
Tehnologic 11 adresa unul coleg 
de-al său In timpul raidului nostru. 
In secția pregătirea fabricației, lu
minată puternic, ca în plină zl, pu
teau fi citite afișa care Îndemnau 
la spirit gospodăresc. Atît de 
puternică era aici lumina lăm
pilor electrice In toate halele Incit 
fotoreporterul nostru nu a mal fo
losit blitz-ul. Dar lată ce aflăm 
parcurgînd îndemnul scris pe unul 
din pereții halei : „Utilizarea in
stalațiilor de iluminat, timp de o 
oră pe zi, fără să fie necesar, În
seamnă irosirea a circa 15 000 kWh. 
Cantitate de energie suficientă pen
tru a asigura realizarea unei pro- 
ducții-marfă in valoare de peste 11 
milioane iei sau pentru a acoperi 
necesarul de energie pe timp de o 
lună al întreprinderii." Mai aflăm, 
parcurgînd cu privirea toate cele
lalte panouri afișate în această sec
ție, că deviza muncii colectivului 
de aici este „Înalta productivitate, 
inalta calitate, tnalta eficiență". 
Curat eficiență...

Că hala este puternic luminată 
nu ar trebui să constituie o sur
priză, dacă aici s-ar lucra din plin, 
așa cum te îndeamnă să crezi zecile 
de lămpi fluorescente aprinse pe 
tavan și pe pereții laterali. Numai 

-1 că, de cei puțin trei ore, atît hala 
despre care am amintit, cit si altele 

.... erau pustii, aici nelucrîndu-se in 
schimbul trei. Șl mai regretabilă nl 
s-a părut apoi atitudinea factorilor 
de răspundere aflați la acea oră In 
unitate, care nu au schițat nici mă
car gestul de a căuta comutatorul 
de la care se putea opri... această 
risipă.

schimbului, in

terie primă, avem comenzi. Iar pre
zenta la lucru a fost sută la sută.

— Și totuși, 
am trecut am 
care stau.

— Așa este. .._ _______ _ , _
tînără specialistă, inginera Giovana 
Ionescu. șeful atelierului „tricoturi". 
Dacă și aceste mașini ar fi func
ționat, puteam înregistra depășiri 
mult mai mari la nivelul schimbului. 
De ce nu funcționează cele circa 30 
de utilaje ? Pentru simplul motiv că 
de mai mult timp lipsesc curelele 
trapezoidale de transmisie. Din cîte 
sintem informați, s-au făcut repetate 
intervenții la furnizori. Promisiunea 
era să avem curelele încă de săp- 
tămina trecută... Sperăm ca și acest 
neajuns, aparent neînsemnat, dar 
foarte important, să fie insă grabnic 
Înlăturat.

In secțiile prin care 
văzut cîteva mașini
ne răspunde o altă

Cînd modernizarea 
se oprește la 

jumătatea drumului
O informație pe care am aflat-o 

la comitetul municipal de partid, în 
legătură cu întreprinderea de Gea
muri. ne-a făcut să credem că 
și aici munca. în schimbul de 
noapte, este bine organizată. Prăc- 
tic. colectivul acestei unități bu
zoiene se poate mîndri cu faptul 
că. lună de lună. în acest an și-a 
realizat sarcinile de plan. De fapt, 
pentru activitatea bună desfășurată 
în anul 1988 colectivul întreprinderii 
a fost distins cu „Ordinul Muncii" 
clasa I. Toate aceste rezultate în
dreptățesc. fără îndoială, aprecieri 
pozitive cu privire la modul în care 
este organizată aici activitatea în 
vederea realizării in cele mai bune 
condiții a sarcinilor de plan.

Am ajuns în întreprindere la ora 
cînd muncitorii din schimbul III 
preluau „din mers" activitatea sau, 
mai exact spus, ar fi trebuit s-o 
preia astfel, tinînd seama de speci
ficul tehnologiei, in mare parte uti
lajele functionind in regim automat 
șl continuu. Practic, in această si
tuație. cea mai mică pauză interve
nită in procesul de preluare-predare 
a schimbului înseamnă timp pierdut 
și. din păcate, iată că tocmai în a- 
cest moment se pierd ceasuri impor
tante de lucru, de fapt o insemnată 
capacitate de producție.

Trecuse mai mult de o jumătate 
de oră de la începerea schimbului 
III. în secția „geamuri Oltcit", sin
gurul indiciu că lucrul a inceput il 
constituia funcționarea, este adevă
rat „in gol", a instalațiilor de ană si 
aer. irosindu-se astfel însemnate 
cantități de energie, apă industrială 
și alte materiale. Abia la intrarea 
directorului și a celorlalți factori ce 
asigurau asistenta tehnică la acea 
oră. maistrul Tudorel Oprea încearcă 
să organizeze cit de cit activitatea 
celor 15 oameni prezenti la program. 
Aceeași imagine o întilnim. citeva 
momente mai tirziu. într-un a- 
telier alăturat, unde șapte muncitori 
stăteau roată in jurul unei mese 
tehnologice.

am auzit în aproape toate secțiile. 
Or. intr-o unitate care are asigura
te. deopotrivă, materia primă, ca
pacități modeme, contracte, atît la 
intern, cît și la export, 
înțeles ca producția să 
fășoare normal, în ritm 
cauza unor neajunsuri 
rice. Iată de ce toate aceste defi
ciente trebuie înlăturate în cel mai 
scurt timp, pentru ca titlul de frun
taș să-și păstreze prestigiul

Și ar mai fi ceva : dacă 
vorba de nobila ambiție 
fruntaș, pe întregul flux de . 
tie trebuie să se aplice tehnologiile 
moderne, așa cum sînt înscrise ele 
în programele de fabricație. Urmă
rim. de pildă, cum se desfășoară 
producția in secția geam laminat. 
Omul intervine, simplu, _ din loc în 
loc, la pupitrul de comandă și re
glează automat fluxul tehnologic. 
La capătul acestuia șochează însă 
trecerea bruscă de la un proces au
tomatizat la efort fizic caracte
ristic procedeelor clasice. Patru o- 
peratori. al căror loc de muncă sa 
află in cu totul altă parte, ridică 
foile de geam și le așază pe un 
rastel.

Să nu se poată mecanlza această 
lucrare 1 în alte părți, precizează 
unul dintre specialiștii de fată, aici, 
la capătul benzii este organizată ac
tivitatea de ambalare, ceea ce eli
mină multe din fazele care la Buzău 
se succed pe alte sute de metri de 
hale, cu cheltuieli și eforturi supli
mentare. Există, aflăm tot pe loc. 
și o altă soluție, care constă în a- 
daptarea unui dispozitiv cu ventuze, 
existent de altfel in secție, la dimen
siunile fiecărui lot de geamuri in
trodus în fabricație. De ce nu este 
folosit acest dispozitiv ? De ce ras- 
telul este împins prin secții de 3—4 
oameni, în loc să fie utilizat la a- 
ceastă operație podul rulant ? Nea
părat. specialiștii întreprinderii tre
buie să dea răspunsuri la aceste în
trebări. iar mecanizarea și automa
tizarea să capete finalitate pe între
gul flux de fabricație, astfel incit 
modernizarea să reprezinte o vie 
realitate, de la intrarea materiilor 
prime pină la asamblarea produse
lor finite.

este de rie- 
nu se des- 
intens, din 
organizato-

neatins, 
tot este 
de a fl 
produc-

Tehnologii de sertar 
și producții sporite 

de șpan
în mod firesc, dacă se muncește 

In trei schimburi, trebuie ca randa
mentul muncii să fie același, la cote 
cit mai înalte, pe fiecare din aceste 
paliere ale zilei. La întreprinderea 
„Metalurgica" sintem asigurați că, 
cel puțin sub aspect cantitativ, ran
damentul muncii este apropiat pe 
întreg parcursul celor trei schim
buri. într-adevăr, în secția turnăto
rie se lucra din plin, programul de 
producție in schimbul trei fiind 
atent urmărit și realizat

O precizare însă. O mai mare a- 
tenție pe care conducerea întreprin
derii ar trebui s-o acorde moderni
zării turnătoriei ar putea asigura un 
triplu efect : producții sporite, cali
tate superioară și condiții de lucru

Puternică mobilizare a forțelor pentru 

STRINGEREA GRABNICĂ 
A RECOLTEI ȘI ÎNCHEIEREA 

INSĂMINȚĂRILOR
ARAD

Semănatul griului — in ritm intens, 

pe ultimele suprafețe
în Județul Arad, grîul este însă- 

mîntat pe 70 la sută din supra
fața planificată, dar pentru ca lu
crarea să se încheie în timp 
scurt. comandamentul județean 
pentru agricultură a luat noi 
măsuri pentru creșterea ritmwiloir 
zilnioe. Astfel, la semănat și la pre
gătirea terenului m urmărește folo
sirea la maximum a Întregii zi-lu- 
mină, iar la arat, In multe unități 
se lucrează în două schimburi. Au 
fost mobilizați să lucreze efectiv pa 
tractor, la arat, toti mecanizatorii și 
muncitorii diin atelierele si centrele 
stațiunilor pentru mecanizarea agri
culturii șl ale unităților agricole de 
stat și cooperatiste. Strădaniile de
puse pentru urgentarea lucrărilor la 
arat, pregătirea terenului șl tasă- 
mîntări nu înlătură insă grija spe
cialiștilor șl mecanizatorilor pentru 
efectuarea unor lucrări de calitate. 
De acest lucru ne-am convins cu 
prilejul raidului pe care l-am în
treprins prin citeva unitătl agri
cole cooperatiste.

La Macea. de exemplu, griul era 
semănat pe 600 hectare din cele 750 
hectare prevăzute in plan, tar dife
rența de suprafață, cu excepția 
cîtorva hectare cultivata cu sfeclă 
de zahăr, era arată șl se lucra 
la pregătirea terenului. „Am avut o 
producție foarte bună de grîu în 
acest an — ne «pune tovarășul Die 
Bulboacă. președintele unității — iar 
acest lucru ne-a determinat să 
analizăm temeinic factorii ce au 
dus la creșterea substanțială a 
producției, fată de anii anteriori, șl 
acum, la semănat, urmărim să apli
căm tot ceea oe s-a dovedit a fi un 
bun ciștigat in munca -și experiența 
oamenilor din cooperativă. în mod 
concret, nu avem nici un hectar cu 
grîu șemănat după grîu. ci doar 
după premergătoare bune, cum stat 
legumele, fasolea, sola, sfecla de za
hăr. cartofii etc". Patul germinativ

îl pregătim cu două discuirl 
perpendiculara, urmărind asigurarea 
uniformității, măruntirea corespun
zătoare a pămintulul și afînarea șa 
ptaă la adîncimea de incorporară a 
seminței. Mare atenția acordăm asi
gurării unei densități optime pentru 
a rezulta 800 spice pe metru pătrat". 
Sînt doar cîteva din elementele pa 
care specialiștii din cele trei ferme 
vegetale le urmăresc ceas cu ceas 
pentru a pune baze corespunzătoa
re viitoarei culturi de grîu.

La Cooperativa Agricolă de Pro
ducție din Comlăuș, in cîmp n-am 
găsit doar Inginerii agronomi, ci și 
pe contabllul-șef al unității, tova
rășul Gheorghe Dan. Prezent pentru 
recepția lucrărilor efectuate de me
canizatori, se interesa in egală mă
sură de Întregul mers al semănatu
lui. Am profitat de această tatilni- 
re pentru a vedea ta ce măsură ac
tualele tasămîntări au fost gîndita 
și prin prisma eficienței economice, 
„în primul rtad, pentru a cheltui 
mal puțin. 165 tone de aămință 
le-am produa chiar noi. apoi să- 
mtata a fost selectată sl tratată tot 
la noi In unitate. O parte din 
suprafață am fertilizat-o și cu în
grășăminte naturale, rediucînd astfel 
cheltuielile cu lngrășămintele chi
mice. iar prin folosirea operativă a 
condițiilor bune de lucru create 
imediat după ploi la arat și pregă
tirea terenului am redus trecerile cu 
discurile, am economisit combus
tibil1 și muncă prestată". Aceste pre
ocupări nu sînt intenții, ci fapte 
concrete. O demonstrează sl faptul 
că in vară costurile pe tona de 
grîu erau mai mici cu 133 de lei 
decît cele planificate. Sl încă 
o precizare I lucrind zilnic cu patru 
semănători și folosind la maximum 
lumina zilei, unitatea realizează rit
muri corespunzătoare.

Tristan MIHUTA 
corespondentul „Scînteii*

mobilizați pentru stringerea In to
talitate a tuturor produselor existen
te în grădini fără să se distrugă cul
turile. Ploile din ultima perioadă, 
vremea care s-a încălzit favorizează 
o bună vegetație atît la tomatele de 
cimp, cît și la ardeioase, dar și la 
celelalte culturi. O atenție deosebită 
se va acorda modulul in care se vor 
recolta varza și conopida, rădăcinoa- 
sele și celelalte culturi de toamnă 
care, așa cum se prezintă, dau ga
ranția obținerii unor producții mari. 
Recoltînd și valorificînd eficient, cu 
spirit gospodăresc tot ce există in 
grădini, județul Ialomița va obține ta 
acest an cele mai mari producții 
legumicola de pînă acum.

Mlhai V1ȘO1U 
corespondentul „Scînteii*

mari cheltuieli de energie, de ma
noperă și de timp, circa 200 kg me
tal. Pierderi tehnologice rezultate 
din adaosurile supradimensionate de 
prelucrare. La nivelul unei singure 
luni, cînd executăm circa 400 de ast
fel de roți, aruncăm, practic. 80 tone 
de oțel.

— De vreme ce cunoașteți toate 
acestea înseamnă că nu vă este In
diferentă această risipă.

— Sigur că nu, și drept dovadă 
stă faptul că am propus o tehnolo
gie proprie de execuție a roților. în 
prezent, primim inele forjate de la 
Reșița. Le-am executat aici. în uni
tate. din tablă, pe care am aplicat 
la cald un bandaj mai rezistent. In
stitutul de specialitate de pe lingă 
întreprinderea „Tractorul" Brașov 
nu a avizat însă tehnologia noastră, 
deși aplicarea ei înseamnă reducerea 
consumului de metal, creșterea da 
4 ori a productivității muncii, reali
zarea unor piese da bună calitate.

Ne punem întrebarea : ce au de 
spus fată de această mostră de su
perficialitate. de neglijentă în gospo
dărirea unității directorul, inginerul- 
șef, toți acei oameni care prin na
tura funcției și a răspunderilor au 
datoria să facă tot ceea ce trebuie 
pentru a folosi judicios fiecare 
kilowat produs, cum sa cunoaște, 
cu eforturi deosebite 1

La ieșire, aproape de poarta în
treprinderii, privim același specta
col de-a dreptul absurd pentru ora 
mult trecută ' 
sală mare de 
pic luminată

— De cînd
— De cînd

Aici urmează să se tină chiar în 
această dimineață conferința orga
nizației de partid din întreprindere.

Nu ne îndoim că. aflînd de cele 
petrecute în timpul nopții, se vor 
găsi comuniști care să pună in lu
mina exigenței și combativității risi
pa. propunînd măsuri menite să de
termine instaurarea în întreaga uni
tate a unui climat de deplină ordine 
și înaltă răspundere fată de modul 
în care sînt „folosite" energia elec
trică. toate valorile materiale încre
dințate colectivului spre administra-

de miezul nopții : o 
ședință, goală, puter- 

din toate unghiurile, 
este aprinsă lumina ? 
s-a lăsat înserarea.

de
Prima condiție, esențială, a modernizării o constituie buna organizare a 
muncii, adică ceea ce încă lipsește în multe secții ale întreprinderii 

Geamuri

comentariu. Cert 
oferă alte nenu
de reflecție, atît 
la „Metalurgica", 
institutul de cer- 
din Brașov. Este

De prisos orice 
este că producția 
mărate subiecte 
specialiștilor de 
cit și celor de la 
cetări și proiectări 
limpede că orice amînare a finali
zării tehnologiilor moderne aflate

pă- 
de-

re. Pentru că nimic nu este mai 
gubitor într-o unitate productivă ... 
cît să se manifeste indiferență față 
de modul cum sînt gospodărite bu
nurile materiale, resursele energe
tice, pentru 
tregul popor 
sebite.

asir urarea cărora in
dispune eforturi deo-

au obținut, In ansamblul industrieiMulte din unitățile buzoiene __ , _ ______ _
Județului, rezultate remarcabile în realizarea sarcinilor de plan. Amin
tim, intre altele, că industria municipiului și-a adus o contribuție hotă- 
ritoare la realizarea cu circa o lună în avans a sarcinilor asumate pe 
trei ani și zece luni din actualul cincinal. Aceasta nu îndreptățește 
insă nicidecum risipirea unor însemnate resurse materiale, de timp, 
de energie și de capacități de producție în unele unități. De aceea con
siderăm de bun augur precizarea tovarășului Ion Nicolae, vicepre
ședinte al Consiliului Municipal de Control Muncitoresc, care ne-a 
insoțit pe tot parcursul raidului : „Este limpede că acolo unde condu
cerile întreprinderilor înțeleg să-și facă pe deplin datoria fiecare om 
al muncii acționează cu spirit de răspundere. Consiliul Municipal de 
Control Muncitoresc va analiza cu toată seriozitatea, cu înaltă exigență 
toate aspectele întîlnite în activitatea unor unități și, în cel mai scurt 
timp, munca in schimbul de noapte va fi adusă pretutindeni pe făgașul 
normal". ,

Nlcolae MILITARU 
Ovidlu ZAMFIRESCU
Foto : E. Dichiseanu

IALOMIȚA

Producție bună de legume; 
la fel să fie și preocuparea 

pentru buna ei valorificare
La 10 octombrie unitățile producă

toare de legume din județul Ialomi
ța și-au realizat sarcinile de plan la 
zi, pentru această perioadă, în pro
cent de 120 la sută. Din planul pa 
întregul an de 240 560 tone contrac
tate la fondul de stat la sfîrșitul pri
mei decade din luna octombrie se li
vraseră aproape 195 000 tone. Ținînd 
seama că în grădini mai sînt de re
coltat peste 90 000 tone de varză de 
toamnă, precum șl cantități aprecia
bile de telină, păstirnac, morcovi, to
mate, ardei, conopidă, gulii șl ridi
chi. există garanția depășirii sub
stanțiale a planului de producție pe 
acest an atît cantitativ, dar și pe 
sortimente.

Dacă In perioada ÎS—30 septembrie 
zilnic se livrau la fondul de stat în
tre 2 500—3 000 tone, din care pentru 
aprovizionarea Capitalei 550—600 
tone (ponderea fiind deținută de to
mate. ardei si vinete). în perioa
da 1—8 octombrie prin culegerea 
celor mal mari suprafețe cu legume 
de vară media zilnică a scăzut la 
1 300—1400 tone, urmînd să ajungă 
din nou la 2 500—3 000 tone cînd va 
începe recoltarea verzei de toamnă 
șl rădăcinoaselor. Pentru depășirea 
substanțială a sarcinilor de plan la 
fondul de stat pe acest an. comitetul 
județean de partid analizează zilnic 
respeotarea graficelor de recoltare și 
preluare, modul cum sînt onorate

sarcinile față de beneficiari. O aten
ție deosebită se acordă sortării pro
duselor, eliminării în totalitate a ri
sipei și deprecierilor de orice natu
ră. livrării direct în magazi
ne. Pentru rezolvarea problemei 
mijloacelor de transport, în unități
le mari producătoare au fost create 
echipe de încărcători. în acest fel 
s-au Înlăturat staționările neproduc
tive. asigurîndu-se folosirea cu ran
dament sporit ■ autocamioanelor. 
De asemenea. s-au luat mă
suri pentru mobilizarea si asigu
rarea forței de muncă, ta sprijinul 
celor care muncesc permanent in le
gumicultura participînd la recoltat 
elevii aflati ta practica agricolă, dar 
și oameni al muncii din municipiul 
Slobozia, orașele Fetești șl Urziceni. 
în acest an s-au realizat de majori
tatea unităților producătoare de le
gume și producții ce sînt adevărate 
recorduri. Astfel, I.A.S. Bărăganu 
realizează o producție medie de 
123 000 kilograme ardei capia la hec
tar. Cooperativa Agricolă Maia 
— peste 85 000 kilograme ardei gras 
Ia hectar. Iar Cooperativa Agricolă 
Gheorghe Doja — aproape 115 000 ki
lograme tomate la hectar. Rezultate 
bune au și multe ferme din bazinele 
legumicole Urziceni, Fierbinți, Fe
tești șl Grivița.

în continuare, lucrătorii din legu
micultura Județului Ialomița sînt

VASLUI

Culesul
și transportul 
porumbului — 

corelate mai bine
în județul Vaslui toate forțele sa

tului sînt concentrate la stringerea 
porumbului pentru boabe și a fura
jelor, a sfeclei de zahăr, strugurilor, 
legumelor și a fructelor. Această mo
bilizare generală s-a impus cu atît 
mal mult cu cît stadiul lucrărilor, 
mal avansat decît în alte Județe din 
aceeași zonă de cultură, nu este încă 
cel dorit Porumbul, de exemplu, a 
fost strîns de pe 93 la sută din cele 
73 605 hectare aflate In cultură. In 
aparentă este o situație bună. Numai 
că. potrivit datelor puse la dispozi
ție de direcția agricolă județeană, 
rezultă că de pe această suprafață 
doar 62 la sută din porumb este de- 
pănusat. iar numai jumătate din 
cantitatea recoltată a fost livrată la 
fondul de stat. Așadar, există un 
mare decalaj între recoltare si trans
port. Cum se aplică măsurile de 
impulsionare a lucrărilor stabilite de 
comandamentul agricol județean ? 
Ne-am putut convinge practio cu 
prilejul unui raid efectuat in mal 
multe unitătl din consiliul unia 
agroindustrial Huși.

La Cooperativa Agricolă da Pro
ducție Huși toate forțele erau con
centrate la culesul porumbului. în
soțiți de inginerul-șef al unității. Mi
hai Maxim, ne deplasăm pe sola Vo- 
loseni. Peste 320 de cooperatori lu
crau la cules si Încărcarea stiuletilor 
In camioane și remorci, iar alti 200 
— in grădina de legume și la vie. 
Activitatea este bine organizată și 
in celelalte cinci cooperative agri
cole, în care porumbul se recolta 
mecanic și manual. Teodor Lăcătușu, 
directorul S.M.A. Huși, prezent pe 
teren, controlînd. indrumind și in
tervenind acolo unde se impunea, 
ne-a informat că trei formații mari, 
cu 16 combine, recoltau porumb in 
cooperativele agricole Drîncenl șl 
Stănilești. utilizind judicios întreaga 
zi-lumină. Mai înaintate și la strîns 
și la transport se găseau și coopera
tivele agricole Arsura și Corni. E- 
forturlle au fost amplificate, totoda
tă. la Pogăneștl șl Duda-Epureni, 
unde s-a lucrat ptaă acum necores- 
punzător. din care cauză s-au Înre
gistrat restante.

Asemenea măsuri de impulsionare 
atit a recoltatului, cit și a transpor
tului și livrării la fondul de stat se 
impun a fl aplicate cu toată fermi
tatea și In alte cooperative agricole 
din județ. Aceasta pentru că dacă 
in cele mal multe unitătl agricole de 
stat si cooperatiste din consiliile a- 
groindustriale Fălciu. Crasna. Mur- 
geni. Huși. Zorlenl. Tătărani ritmul 
recoltării este peste media județului, 
in altele. îndeosebi în cel din con
siliile agroindustriale Ivănești. Co- 
dăești, Puiești, lucrările se cer mult 
impulsionate.

Petru NECU1A 
corespondentul „Scînteii*

■ ■ ■ ■ ia ■ ■
Produse de înaltă calitate, cu consumuri materiale mult reduse

(Urmare din pag. I)

diminuarea mecanică a acestora sau 
la substituirea arbitrară a unor ma
teriale. ceea ce asigură, la prima 
vedere, o economie de resurse la 
producător, dar generează importan
te ppgube la beneficiari. în aseme
nea situații se ajunge, in cel mal 
bun caz. La ceea ce s-ar putea numi 
„pierderea prin economisire".

încadrarea strictă în consumurile 
normate, condiție a asigurării con
tinuității procesului de creștere eco
nomică intensivă, implică sporirea 
eforturilor și in direcția recuperării 
și valorificării resurselor refolosibi- 
le, recondiționării pieselor și suban- 
samblelor și reciclării acestora. A- 
cordindu-le o atenti® deosebită, in 
cuvîntarea rostită la Consfătuirea 
de lucru pe probleme economice 
de la C.C. al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia că : 
„Acestea trebuie să devină o pro
blemă a activității zilnice — și nu 
intimplătoare! Procedînd astfel, vom 
avea tot ceea ce este necesar pen
tru desfășurarea in bune condiții a 
activității de producție și trebuie să 
acționăm cu toată hotărîrea în a- 
ceastă direcție".

Proiectul Programului-Dlrectivă 
precizează că in viitorul cincinal, pe 
această bază, trebuie să se asigure, 
în unele sectoare, peste 50 la sută 
din necesarul de materiale al econo
miei naționale ; în ce privește con
sumul intern de piese de schimb și 
subansamble. prin recuperare tre

buie să se asigure pină la 75 la sută 
din necesarul de asemenea produse. 
Deosebit de relevantă este eficienta 
recuperării și refolosirii resurselor 
energetice prin nivelul redus al in
vestiției pe tona de combustibil re
cuperat și durata mică de recuperare 
a efortului investițional. Potrivit 
prevederilor, prin executarea și pu
nerea în funcțiune a instalațiilor de 
recuperare și valorificare a resurse
lor energetice urmează să se asigure 
în cincinalul actual un volum de 
resurse energetice superior cu peste 
5,8 milioane tone combustibil con
ventional celui realizat ta anul 1985.

O gîndire globală asupra eficientei 
economice trebuie să aibă in vede
re nu numai volumul de muncă 
prezentă, ci și pe cel de muncă tre
cută. precum și efortul pe care îl 
antrenează funcționarea produsului 
respectiv. Deci se simte nevoia unei 
judecăți globale asupra eficientei e- 
conomice din perspectiva consumu
lui cumulat de resurse materiale și 
energetice. Din păcate, o asemenea 
evaluare nu a intrat incă in practica 
organismelor economice, centralelor, 
instituțiilor de cercetări și proiec
tări. deși mecanismul metodologic 
a fost pus la punct, in linii mari, 
prin elaborarea indicatorului „con
sumul cumulat de resurse energetice 
și de muncă pe produse șl faze teh
nologice". Evidențiind întreaga struc
tură a efortului social depus pentru 
obținerea unui anumit produs, acest 
indicator reprezintă un instrument 
cu care se pot Identifica punctele de

maximă „sensibilitate" In creșterea 
eficientei economice, prin faptul că 
evidențiază efortul necesar de-a 
lungul întregului lanț de procese 
economice ce concură la realizarea 
unui produs ; acest indicator are ca
pacitatea să releve dacă un produs, 
care — in aparentă — în stadiul de 
fabricație ar fl un consumator mo
derat de resurse primare. în reali
tate este un mare consumator de 
resurse.

Necesitatea ca ta Întreaga econo
mie să se lucreze cu consumuri re
duse. la nivelul celor mai bune re
zultate. a fost subliniată cu tărie, 
in repetate rînduri. de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Șl cu prilejul re
centei consfătuiri de lucru pe proble
me economice s-a evidențiat ideea 
că adaptarea întregii noastre econo
mii la un consum restrictiv de re
surse materiale și energetice este 
perfect posibilă dacă se are in vedere 
realitatea existentei în societatea 
noastră a unei resurse speciale: 
creativitatea umană, gindirea tehni
că originală, care și-au dovedit cu 
prisosință capacitatea de a asigura 
o înaltă competitivitate produselor 
românești. Tocmai de aceea, politi
ca economică promovată de partidul 
nostru stimulează puternic și per
manent creativitatea originală, im
pulsionează integrarea rapidă si to
tală a acesteia în efortul de moder
nizare, de adaptare a societății so
cialiste românești la cerințele viito
rului.

Ioan ERHAN



SCÎNTEIA — joi 12 octombrie 1989 PAGINA 3

ADUNĂRI ȘI CONFERINȚE DE DĂRI DE SEAMĂ ȘI ALEGERI
ANALIZĂ TEMEINICĂ A ÎNTREGII ACTIVITĂȚI,

ȘCOALĂ DE EDUCAȚIE POLITICĂ, REVOLUȚIONARĂ
CREȘTEREA RĂSPUNDERII COMUNISTE

la temelia rezultatelor prezente și viitoare

Proba responsabilității muncitorești:

combativitatea, intransigența față de propriile neajunsuri
Multor gînduri. Idei, opinii ce au 

stat pe buzele delegaților la confe
rința Comitetului de partid de la 
întreprinderea Metroul-București, 
comuniștii participanți la dezbateri 
pe marginea dării de seamă le-au 
dat contur distinct in vorbe puține, 
pline de conținut.

— Sîntem mîndri — afirma comu
nistul Gheorghe Idoraș — că deta
șamentului nostru de constructori i 
s-a încredințat misiunea de onoare 
de a făuri această monumentală cti
torie a „Epocii Nicolae Ceaușescu". 
Realizată la inițiativa și sub directa 
îndrumare a conducătorului nostru 
iubit, rețeaua de metrou însumează 
in prezent 60 de kilometri de linie 
dublă, în funcțiune, cu 38 de stații. 
Reprezintă această realitate un mo
tiv în plus, pentru toți cei care cro
iesc arterele subterane, destinate 
transportului în comun, de adeziune 
fierbinte la propunerea de realegere 
a tovarășului Nicolae Ceausescu, de 
către marele forum al comuniștilor 
din noiembrie. în funcția supremă de 
secretar general al partidului. Iar a- 
cestei opțiuni de conștiință noi îi pu
tem conferi greutate și conținut du
rabil numai cu fapta născută din 
munca noastră așezată și mai temei
nic sub semnul responsabilității co
muniste, revoluționare.

Punerea în relație directă a între
gii activități desfășurate sub condu
cerea organelor și organizațiilor de 
partid cu responsabilitatea comunistă, 
revoluționară s-a făcut de multe ori 
în conferință. Planul valoric, total, 
în perioada analizată — se arăta in 
darea de seamă — a fost îndeplinit 
și depășit în fiecare an. S-a pus în 
funcțiune cu 75 de zile înainte de 
termen magistrala a 3-a de metrou. 
Dacă însă, peste tot, se acționa cu 
răspundere comunistă rezultatele 
puteau fi.mai bune... La stațiile,Obor 
și Muncii, de pe magistrala 3, solu
țiile la care s-a făcut apel au grăbit 
cu aproape 70 la sută lucrările de 
excavați! și de structură. Acest eta
lon de concepție — semn al respon
sabilității comuniste — trebuia să 
îndemne la autodepășire în activita
tea de proiectare și execuție pe noi
le artere în construcție... Au crescut 
indicii de folosire a utilajelor și for
ței de muncă, dar, dacă birourile or
ganizaților de bază din secții și sec
toare acționau cu mai multă tenaci
tate și responsabilitate Comunistă se 
puteau obține rezultate mujt mai 
bune, la nivelul exigențelor formu
late în proiectul Programului-Direc- 
tivă pentru forumul comuniștilor din 
noiembrie.

• întărirea răspunderii comuniste, Ia 
fiecare loc de muncă, la toate eșa
loanele in această unitate-etalon de 
construcție a fost una din ideile că
reia în conferință i s-a dat un relief 
aparte. Tocmai pentru că participan- 
ții la dezbateri s-au dovedit con- 
știenți de exigențele care se formu
lează întotdeauna atunci cind este 
vorba de autorii unor performanțe 
Cu adevărat demne de toată prețui
rea.

— Metroul — arăta comunistul 
Florea Zaharla — face parte din 
constelația luminoaselor împliniri 
socialiste în cei aproape 25 de ani 
cîți au trecut de la Congresul al IX- 
lea al partidului. Puternicele platfor
me ale chimiei, siderurgiei, ale ce
lorlalte ramuri industriale, noile ar
tere de apă ori cetățile luminii, re

nașterea satelor și orașelor s-au 
înfăptuit din muncă așezată sub 
semnul abnegației și răspunderii co
muniste. Nimic nu ne-a picat din 
cer. Socialismul este orînduirea 
nouă, dreaptă, cea mai bună pen
tru toți cei ce muncesc cu bra
țele și cu mintea, orinduire care se 
edifică cu o mare cheltuire de ener
gii, cu un om nou, care nu se sperie 
de greutăți, pregătit necontenit să le 
învingă. Iată și motivul pentru care 
socotesc necesar ca noul comitet de 
partid, organizațiile de bază să aibă 
în centrul activității lor politice toc
mai formarea, educarea acestui om, 
cu înalte trăsături morale, devotat 
patriei, partidului, constructor de nă
dejde al socialismului și comunis
mului.

în conferință s-au formulat critici 
la adresa birourilor organizațiilor de 
bază, a comitetului de partid pentru 
neajunsurile constatate în activitatea 
politico-educativă menită să ridice 
gradul de răspundere al fiecăruia, de 
la muncitorul care taie tunelurile și 
pînă la comuniștii învestiți cu mun
că de conducere.

„Succesele certe cu care am înche
iat diferite etape în făurirea metro
ului nu trebuie să ducă Ia automul- 
țumire. Activitatea ideologică, de 
împlinire și dezvoltare armonioasă a 
personalității umane nu trebuie să 
slăbească o clipă atita vreme cit, în 
unele locuri, mai sint oameni care 
nu dovedesc răspunderea comunistă 
necesară față de buna, riguroasa 
gospodărire a materialelor, a ener
giei, atita vreme cit se mai înregis
trează abateri de la tehnologie. Am 
obținut devansări de luni de zile la

Disciplina în
Practic, oricine ar fi asistat la 

adunarea de dare de seamă si ale
geri a organizației de bază a secției 
turnătorie „B“ de la Întreprinderea 
Mecanică din Alba Iulia. fără să 
cunoască, in prealabil, rezultatele 
deosebite ale acestui colectiv mun
citoresc. putea nutri impresia că aici 
predomină neîmplinirile. Nici darea 
de seamă si nici una dintre inter
vențiile comuniștilor nu s-au oprit la 
evidențierea creșterilor considerabile 
ale productivității muncii, a reduce
rilor. la fel de substantial#, realizate 
doar in ultimele luni, la consumul de 
rășină furanică. bunăoară, sau a 
promptitudinii mereu sporite cu care 
se răspunde la comenzile pentru ex
port. De la bun început, s-a subli
niat că adunarea de dare de sea
mă și alegeți trebuie să consti
tuie, așa cum a indicat secre
tarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceausescu, un prilej 
de analiză concretă, temeinică a în
tregii activități, acordindu-se atenție 
prioritară problemelor politico-edu
cative. de creștere a combativității, 
a spiritului revoluționar.

..Cu toate că rezultatele obținute 
pe 8 luni ale anului sint mai bune 
decît în anii precedenti. nu ne pu
tem declara mulțumiți deoarece nu 
am reușit să facem saltul calitativ 
la nivelul exigentelor actuale", 
afirma răspicat darea de seamă. In 
spirit autocritic, biroul recunoștea 
apoi că această neîmplinire. la fel 
ca alte deficiente care ș-au putut 
constata în munca schimbului ,.B“ 
turnătorie, reflectă. întocmai ca o fi
delă oglindă, minusurile din activi
tatea membrilor săi. a celorlalți co- 

lnaintare In tuneluri, la punerile în 
funcțiune. Dacă neajunsurile de care 
aminteam erau prevenită, combătute 
mai prompt și ferm, sînt convină că 
și timpul de finalizare a muncii 
noastre ar fi fost cu mult scurtat. 
(Dan Roșea). „în fond, aceste exi
gențe evocate mai înainte țin. de 
afirmarea mai largă, consecventă a 
rolului conducător al partidului în 
fiecare compartiment al muncii noas
tre, idee asupra căreia se stăruie în 
Tezele pentru Congresul al XIV-lea 
al partidului. O angajare mai temei
nică a organizațiilor și comitetului 
nostru de partid în problematica 
complexă a făuririi metroului cu oa
menii și pentru oameni, implicarea 
mai hotărîtă a fiecărui comunist în 
acest efort, în intervenția promptă 
pentru depășirea dificultăților ivite, 
pentru stimularea permanentă a po
tențialului de creativitate — sînt de 
natură să afirme capacitatea și for
ța organizațiilor de partid, ale co
muniștilor, să înrădăcineze climatul 
răspunderii, al autodepășirii" (Mihai 
Gorea). „Recenta adunare de dar8 
de seamă și alegeri a organizației de 
bază din care fac parte a exprimat 
cu limpezime adevărul potrivit 
căruia modul cel mai bun de 
a întări adeziunea noastră la pro
punerea de realegere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul metrou
lui românesc, la forumul comuniști
lor din noiembrie în înalta funcție 
de secretar general al partidului 
este fapta responsabilă. onora
rea întocmai a îndatoririlor de 
proprietari aî avuției socialiste, 
de producători și beneficiari. Sîn
tem datori cu o mai riguroasă 
organizare a muncii peste tot. cu

ăsură a atitudinii înaintateu
munisti cu răspunderi precise în 
procesul productiv.

In acest sens, o atentie deosebită 
ș-a acordat problemei rebuturilor, 
fiecare dintre liniile tehnologice ale 
turnătoriei fiind „disecată" cu ochi 
obiectiv, necruțător față de orice 
delăsare, stabilindu-se cine si ce 
anume trebuie îndreptat, pentru ca 
rebuturile să scadă sub limitele 
admise.

„Să nu mai fugim de propria răs
pundere. dînd vina exclusiv pe apro
vizionarea neritmică cu materii 
prime si piese de schimb, atunci 
cind producem un rebut", a spus 
maistrul Mihai Reuț. Să ne fie clar, 
nouă, comuniștilor, și să-i facem și 
ne ceilalți muncitori să înțeleagă că 
hotăritor pentru rezultatul muncii 
este să ne îmbunătățim noi înșine 
calitatea muncii prestate".

în alte luări de cuvînt s-a arătat 
că organizația de bază nu a acționat 
oină în prezent în suficientă măsură 
în direcția asigurării unei calități 
constant înalte a produselor realizate 
în turnătorie, mai ales prin preve
nirea neajunsurilor. „Ce-i drept, în 
fiecare dintre adunările noastre ge
nerale se ridică problema calității, 
dar nu toate măsurile adoptate au 
dat roadele pe care le-am scontat", 
a spus ing. Petru Nistor, șeful sec
ției.

Tocmai pentru ca rezultatele de 
ne „frontul calității" să nu se mai 
lase așteptate, comuniștii au decis 
o serie de măsuri concrete, cu răs
punderi precise, care au îmbogățit 
proiectul programului de măsuri. în 
esență, este vorba de măsuri menite 
să excludă orice abatere de la discipli- 

lnițierea de noi măsuri politice $1 
organizatorice pentru întărirea con
tinuă a ordinii și disciplinei, cu o 
evaluare critică și' autocritică a tot 
ceea ce s-a întreprins pe linia mo
dernizării producției și a muncii și 
acționarea mai decisă în acest do
meniu. Măsurile politice și organi
zatorice care se propun pentru eta
pa viitoare de muncă a noului co
mitet de partid sînt judicios gîndi- 
te. Ele trebuie duse la îndeplinire 
punct cu punct, cu răspundere și 
competență". (Alexandru Torock). 
„La metrou, detașamentul nostru de 
constructori a dat nenumărate exa
mene ale abnegației și răspunderii 
comuniste, revoluționare. Și le-a 
cîștigat. Este aici meritul comuniști
lor, care, în orice împrejurare sînt 
în linia întîi a greului, a biruirii 
obstacolelor ivite. Este aici meritul, 
organizațiilor de partid care acțio
nează pentru un climat de muncă al 
marilor răspunderi. în anii ce vin ne 
așteaptă noi asemenea examene, li
nele, poate și mai grele. Sînt con
vins că avem capacitatea profesio
nală. politică, organizatorică de a 
le trece cu bine. Să putem rapor
ta iubitului conducător al parti
dului și statului nostru, finalizarea 
în termenele la care ne-am angajat 
a noi tronsoane de metrou, ctitorie 
minunată a acestor ani de mari îm
pliniri socialiste". (Petre Constanti- 
nescu).

Performanța a presupus totdeauna 
efort tenace, competență.

Menținerea ei — cere obligatoriu 
autoexigență, autodepășire. respon
sabilitate revoluționară, comunistă.

Iile TANASACHE

na tehnologică, de unde provin cela 
mai multe neajunsuri. Pentru mai 
buna pregătire a noilor angajați s-a 
prevăzut organizarea unor cursuri 
de specializare care să cuprindă tema
tici direct legate de problemele care 
au generat principalele deficiente 
calitative. Totodată, s-au stabilit noi 
modalități — mai eficiente —- de co
laborare între formațiile de lucru 
din secție si cele de la îritretihere- 
reoaratii. cit si din alte servicii im
plicate în pregătirea si realizarea 
sarcinilor de producție. In programul 
de măsuri au fost cuprinse o serie de 
acțiuni vizînd ridicarea conștiin
ței politico-ideologice a comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii, pentru 
ca fiecare să-înțeleagă mai bine ro
lul pe Care-1 are' în formația de 
lucru, răspunderea ce-i revine din 
calitatea de proprietar, producător și 
beneficiar. în dezbaterile adunării ge
nerale s-a pus accentul pe necesi
tatea ca biroul organizației să ia 
măsuri mai severe împotriva celor 
care încalcă disciplina — atît cea 
de partid, cît si cea tehnologică.

„Nu intimplător. cei care se abat 
de la disciplina de partid, lipsind 
de la adunările noastre, sînt unii si 
aceiași cu cei care se abat și de la 
disciplina tehnologică, frînînd bunul 
mers al fluxului tehnologic si cali
tății produselor"; a spus maistrul 
Boszodi Francisc. „Mai avem printre 
noi comuniști care desfăspară O ac
tivitate destul de stearsă în cadrul 
organizației de bază, participînd doar 
fizic, fără să-și manifeste spiritul 
de inițiativă", a spus, la rîndul său. 
sudorul Oliviu Oprea.

După conferința comitetului de 
partid, o discuție cu președintele 
Cooperativei Agricole de Producție 
din Valea Argovei, județul Călărași :

— Tovarășe Vasile Zglobiu, darea 
de seamă, ca și unii dintre cei care 
au luat cuvîntul au vorbit despre ne
cesitatea ca, începînd chiar de mîine, 
cooperativa să-și valorifice mai ju
dicios resursele și să obțină în viitor 
rezultate mai bune, producții mai 
mari. Care sînt, mai concret, resur
sele acestea ?

— Aș putea să vă răspund simplu, 
cu manualul de agrotehnică în mină, 
și să vă spun cum se cer aplicate 
verigile tehnologice care pot să ducă, 
pe solurile noastre, la producții agri
cole mari și foarte mari, potrivit po
sibilităților oferite de sistemul cultu
rilor intensive și de fertilitatea na
turală a pămîntului. Dar lucrurile 
sînt mai complicate în viața de toate 
zilele. Noi pretindem că am avut șl 
pînă acum această preocupare, do
vadă faptul că de mulți ani coopera
tiva noastră își îndeplinește planul la 
toate culturile, lucrează cu beneficii, 
nu folosește nici măcar creditele cu
rente de producție și oferă coopera
torilor o consistentă răsplată a mun
cii. Dar, cum știți, Tezele pentru 
Congresul al XIV-lea, proiectul Pro- 
gramuIui-Directivă, cuvîntările din 
ultimul timp ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au în vedere un 
moment de cotitură în eficienta mun
cii din toate sectoarele, inclusiv din 
agricultură. Documentele progra
matice pentru Congresul al XIV-lea 
vorbesc răspicat despre întărirea ac
tivității interne de partid in fiecare 
organizație și în fiecare colectiv, des
pre creșterea răspunderii comuniste 
în munca fiecărei formații și a fie
cărui om, deci despre o sporire a 
conștiinciozității, a disciplinei, a spi
ritului creator. Aceasta este princi
pala resursă de care m-ați întrebat. 
Revedeti notițele de la conferință și 
veți vedea că am dreptate...

Ca ■ atare, noului birou 1 s-a făcut 
recomandarea să-și îmbunătățească 
simțitor calitatea muncii politico- 
educative si organizatorice. la 
nivelul exigentelor formulate de 
secretarul general al partidului. 
„Așa cum ne cere tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. trebuie să dove
dim mai multă exigentă fată de for
marea omului nou. cu conștiință re
voluționară înaintată, exemplu în 
muncă si in viată", a spus lăcătușul 
Eremia Bucea, reales în funcția de 
secretar al organizației de bază.

Numitorul comun al tuturor inter
vențiilor din adunarea de la între
prinderea Mecanică Alba Iulia a fost 
angajamentul acestor comuniști să 
facă din organizația de partid o pu
ternică forță mobilizatoare, care 
să-și aducă o contribuție cît mai 
mare la înfăptuirea politicii parti
dului. la realizarea obiectivelor cu
prinse în documentele pentru apro
piatul Congres al partidului.

„Legămîntul nostru cel mai înalt 
fată de patrie si de partid se ex
primă călduros in aceste zile prin 
adeziunea la Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. privind realegerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. la cel de-al 
XIV-lea Congres. în supremă func
ție de secretar general al partidului, 
opțiune istorică înscrisă ca o puter
nică garanție pentru prezentul so
cialist si viitorul comunist al tării 
noastre". Sint cuvinte prin care co
muniștii din această citadelă indus
trială, intîmpină marele forum din 
noiembrie.

Ioana DABU 
Ștefan DINICA

Ceea ce și facem în cele ce ur
mează.

Au vorbit 17 dintre delegații la con
ferință. între ei : Viorica Iordache, 
contabil-șef : „Putem spune că cele 
afirmate în darea de seamă a comi
tetului corespund realității. S-au făcut 
într-adevăr eforturi în mobilizarea 
comuniștilor, a tuturor cooperatorilor 
la o muncă stăruitoare pentru buna 
folosire a fondului funciar, pentru 
respectarea disciplinei tehnologice la 
fiecare cultură agricolă și in zooteh
nie, la combaterea efectelor secetei 
din ultimele luni și a căldurilor tori
de din luna august... Totuși, aici e 
greu să spui că s-a făcut tot ce se 
putea face, că organizațiile noastre 
de bază, comuniștii lor n-ar fi avut 
încă mai mult de făcut pentru ca, în
tr-adevăr, să fi fost mai eficientă 
munca lor... Cred că cei aleși acum 
să conducă activitatea organizațiilor 
noastre de partid au datoria de a face 
ca această activitate să determine o 
creștere a conștiinței tuturor. Așa cum 
spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în Concluziile la ședința Comitetului 
Politic Executiv din 22 septembrie 
a.c., sîntem datori să concepem mun
ca noastră în raport cu răspunderile 
politice și sociale pe care le are fie
care dintre noi față de problemele 
dezvoltării patriei, față de viitor. A- 
ceastă conștiință a răspunderilor poa
te veni numai dintr-o mai bună și mai 
eficientă muncă politică. Să ne gin- 
dim dacă învățămîntul politic func
ționează, la noi, cum ar trebui, la fel 
cursurile agrozootehnice și toate ce
lelalte...".

A fost un Interesant punct de ve
dere ; el denotă o exigentă optică a- 
supra muncii comuniștilor chiar șl 
atunci cînd datele generale ar indica 
o activitate mulțumitoare.

Constantin Cătănuș, șeful secției de 
mecanizare : „Mecanizatorii membri 
de partid fac parte din organizațiile 
de bază ale fermelor cooperativei, 
fiecare la ferma pentru care lucrează 
permanent. Este un sistem bun de 
organizare a vieții noastre de partid, 
chiar dacă noi, mecanizatorii, facem 
parte, administrativ, din altă unitate 
economică. în fond, munca noastră 
are finalitatea producțiilor agricole 
din cooperativă și cu aceste producții 
ne putem mîndri sau nu, după cum 
e cazul, după cum am muncit. Si, fi
rește, comuniștii de aici, din ferme, 
sint cei mai îndreptățiți să aprecieze 
dacă ne facem sau nu datoria. Au 
fost cazuri cînd unul sau altul dintre 
noi sau o formație întreagă am fost 
criticați pentru indisciplină, pentru 
lucrări necorespunzătoare și a fost 
bine, a fost învățătură de minte pen
tru cei în cauză. E bine ca nouă, tu
turor, să ni se amintească răspunde

La conferința organizației de partid de la întreprinderea „Timpuri Noi” din 
Capitală comuniștii dezbat, cu exigență și răspundere, aspecte ale perfec
ționării activității politico-organizatorice, ale creșterii capacității orga
nizației lor de mobilizare a oamenilor muncii la indeplinirea exemplară a 

sarcinilor de producție Foto : Agerpres

rile, să se reteze orice tendință de 
superficialitate. Cred că, in privința 
aceasta, organizațiile de partid in 
care sîntem, ar putea să facă mai 
mult. Fără să treacă cu vederea nici 
greșelile cooperatorilor. O mai mare 
exigență asupra comportamentului 
fiecăruia, la muncă, în societate, in 
familie, ar fi bine venită pentru crea
rea acelui climat al respectului pen
tru răspunderile ce le avem".

Același apel la exigență l-a făcut șl 
șeful sectorului de construcții, Dumi
tru Jean : „A muncit bine comitetul 
nostru de partid, ca și președintele 
cooperativei, ca și inginerul-șef, care 
au făcut din noapte zi ca să coordo
neze cum se cuvine activitatea, să 
obținem producții mari și beneficii. 
Dar resurse mai avem. în primul 
rind, noi, comuniștii, organizațiile de 
bază. Avem mai întîi resursa unei ac
tivități mai intense pentru munca de 
educație, pentru ca toți, nu numai 
unii, să trăiască pentru interesele 
obștești, cu trup și suflet, așa cum 
ne-o cere tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
așa cum ne-o cer documentele pen
tru Congresul al XIV-lea al partidu
lui. Am observat, de exemplu, că în 
comitet nu s-a aplicat întocmai prin
cipiul muncii colective. Numai unii 
au avut însărcinări concrete și au ac
tivat, intr-adevăr. Secretarul a fost 
atent la acest lucru ? Noi alegem 
șapte ca să muncească șapte, că atît 
e necesar pentru a cuprinde întreaga 
activitate a organizațiilor...".

Firește că s-a vorbit și despre ac
țiuni practice de producție, necesare 
în perioada imediat următoare sau în 
perspectivă... Spre exemplu, despre 
necesitatea unor urgente intervenții 
la forurile în drept pentru punerea 
la punct a sistemului de irigații. El 
a fost dat în folosință, dar cu o foar
te defectuoasă funcționare, fapt care 
anul acesta a vămuit serios produc
țiile ce s-ar fi putut obține. Sau des
pre necesitatea rezolvării unei treceri 
peste locul creat acum, la Valea Ar
govei, cu o lățime de 8 km, prin lu
crările sistemului de hidroameliora
ții Mostiștea, și care desparte satul 
de cîmpurile cooperativei, trebuind 
astfel să se parcurgă zilnic — dus- 
întors — peste 60 de km, cu tractoa
re, combine, camioane pentru a trans
porta producția, îngrășămintele, oa
menii... Despre multe altele s-a vor
bit, trecute toate prin filtrul activi
tății și răspunderilor organizațiilor da 
partid, ale fiecărui comunist, indi
ferent de poziția sa în sistemul da 
organizare a muncii.

Mihai CARANFIL 
Mihail DUMITRESCU 
corespondentul „Scînteii”

(Urmare din pag. I) 
privire, fie și fugară. In vasta și lu
minoasa încăpere unde se află și o 
părticică din munca lor : țesături 
fine, superioare care poartă in ne
numărate țări marca de prestigiu .a 
întreprinderii „Integrata de Lînă“ din 
Constanța. Și, trecind pe-aici, fiecare 
își amintea cu îndreptățită mîndrie 
de vizita făcută în iulie de secre
tarul general al partidului, de apre
cierile față de realizările țesătoare
lor în domeniul diversificării produc
ției. al asimilării unor sortimente de 
stofe cu caracteristici superioare, de 
bună calitate, destinate executării u- 
nei game largi de confecții. De ase
menea. de insuflețitorul său îndemn 
ca „întreprinderea să se numere 
printre cele mai bune, să devină 
chiar cea mai bună întreprindere din 
acest sector".

Toate acestea, izvor de legitime 
«atisfactii. n-au lăsat însă loc sen
timentului de automulțumire. Dim
potrivă. Din primul moment al adu
nării generale a organizației de bază 
a schimbului C din țesătorie, prin 
darea de seamă prezentată de mun
citoarea Domnica Turcu, secretara 
organizației, s-a dat semnalul abor
dării exigente, in spirit combativ, 
critic și autocritic, a problematicii 
supuse dezbaterii. Rezultatele bune 
au fost astfel puse „între parante
ze". lăsînd cîmp liber analizei cau
zelor care fac ca potențialul creativ, 
spiritul de inițiativă al colectivului 
să nu fie încă pe deplin valorificate, 
să se manifeste disparități în utili
zarea utilajelor la randamentul pla
nificat. in folosirea optimă a fondu
lui de timp. Ascultîndu-i pe vorbi
tori. cineva, lipsit de informații 
exacte, putea crede că se află în- 
tr-un colectiv „cu probleme", și nu 
într-una din secțiile fruntașe ale în
treprinderii. Dar tocmai acesta este 
apanajul fruntașilor : de a se auto
analiza în raport cu posibilitățile lor 
reale și cu cerințele mereu mai înal
te pe care le ridică în fata lor im
perativul perfecționării. S-a dovedit 

astfel. încă o dată, că și rezultatele 
bune îndeamnă la exigență, deschid 
noi orizonturi de acțiune spiritului 
revoluționar. Cei înscriși la cuvînt 
au demonstrat, prin argumente con
crete. prin modul exigent de a eva
lua răspunderile lor și ale celor din 
jur. că au pătruns esența documen
telor programatice pentru cel de-al 
XIV-lea Congres al partidului : che
marea comunistă la înfăptuirea unei 
noi calități a muncii și a vieții.

Două exemple sint concludente 
pentru spiritul de angajare revolu
ționară.

De pe pozițiile autoconducerll 
muncitorești, a calității de proprie
tari și producători, maistrul Neagu 
Telehoi a adus în dezbatere atitu
dinea față de tehnica modernă cu 
care este dotată secția. „Am primit 
zeci de utilaje noi, de înalt randa
ment, dar mecanicul-șef al între
prinderii și serviciile tehnice din 
centrala de resort nu s-au preocupat, 
în măsură cuvenită, de viitorul aces
tor utilaje, cu alte cuvinte de asigu
rarea lor cu piesele de schimb ne
cesare". Vorbitorul nu s-a .mulțumit 
doar să „ridice" problema, s-o 
transmită comod pe adresa altora, ci 
s-a implicat direct în soluționarea ei 
neîntirziată, cu forțe proprii și in 
colaborare cu unități de mecanică 
fină, „ceea ce ar conduce la. reali
zarea unor piese de citeva ori mal 
ieftine decît cele procurate din im
port". Pornind de la acest caz, dez
baterea a lărgit sfera de preocupări, 
fixînd cu claritate răspunderile ce 
le revin comuniștilor in realizarea 
consecventă a programului de mo
dernizare.

„Nu sînt de acord cu o anumită 
apreciere din darea de seamă" — 
a intervenit controloarea de calitate 
Niculina Voicu. A simțit cum toate 
privirile se ațintesc brusc asupra ei, 
dar a continuat netulburată, dueîn- 
du-și opinia pînă la capăt : „După 
cum am auzit aici cu toții, analizînd 
unele abateri de la disciplină, darea 
de seamă declară că putem fi... 
mulțumiți că ele nu «e datorează 

membrilor de partid. Dar cum 
putem, ca membri de partid, șă ne 
mulțumească simpla constatare că 
n-ar fi vorba despre noi ? Dar nu 
tot despre noi, despre insuficiențele 
muncii politico-educative desfășura
te de organizația noastră de partid 
vorbesc respectivele abateri ? Oare 
nu purtăm noi răspunderea asupra 
felului cum sînt formați toți mem-

„CINE SE ÎNSCRIE LA CUVÎNT 
SE ANGAJEAZĂ LA FAPTE"

brii colectivului nostru, asupra mo
dului în care se manifestă, la fie
care loc de muncă, spiritul de răs
pundere. ordinea și disciplina mun
citorească ? Eu cred că și la noi, așa 
cum se arată in documentele de 
partid, munca de formare a, conști
inței socialiste a rămas în urma 
dezvoltării generale și, de aceea, se 
cere să-i acordăm o preocupare 
sporită. Bătălia pentru calitatea su
perioară a produselor nu poate fi 
despărțită de bătălia pentru o cali
tate superioară a oamenilor, atît în 
producție, cît și în familie și socie
tate".

Cuvintele Niculinei Voicu n-au re
prezentat o simplă „intervenție" în 
cadrul adunării, ele au declanșat o 
autentică dezbatere pe temele educa
ției politico-revoluționare și ale 
formării și perfecționării profesio
nale, ale noii calități a muncii și 
a vieții, la care au participat, cu 
opinii substanțiale, și țesătoarele 
Niculina Popescu și Maria Baciu, și 
maistrul Ion Badea. Acestuia din 
urmă i s>- datorează și o exprimare 
plastică a progresului realizat în 
ultimii ani de întreprindere pe linia 
competitivității : „Altădată magazi
ile noastre de desfacere așteptau 

vrema îndelungată sosirea beneficia
rilor. Acum, cine intră în aceste 
magazii vede că pe acolo produsele 
finite nu zac prin rafturi ca altă
dată. Dovadă că produsele de ca
litate, mult solicitate și la export, 
nu-și mai fac veacul în stoc. Tre
buie deci, prin ceea ce am hotărît 
astăzi aici, prin eforturile unite ale 
comuniștilor, ale întregului colectiv, 

să ne păstrăm și să sporim acest 
prestigiu".

Intr-adevăr, și rezultatele bune 
îndeamnă la exigență !

De ce a fost „rescrisă“ 
darea de seamă 

în adunarea generală ?
O lungă, stînjenitoare tăcere s-a 

așternut după citirea dării de 
seamă... Chiar și cei ce intenționa
seră să ia cuvintul s-au simțit, pen
tru. citeva clipe, descumpăniți. Ce 
să spună, cu ce să înceapă ? Prin 
definiție, o dare de seamă, prin pro
blematica pusă în dezbatere, prin 
criticile formulate și prin concluziile 
avansate, rod al unei largi consultări 
și al unei analize aprofundate, con
stituie o bază de lansare a discuți
ilor, un solid punct de referință 
pentru exprimarea opiniilor și a 
atitudinilor comuniștilor. Dar docu
mentul de față, prezentat de secre
tarul organizației de bază, Ion Ciucă, 
oferea mult prea puține repere 
participanților la adunarea generală 
din secția turnătorie a întreprinderii 
Mecanice Navale. Circa o treime din 

material nu reprezenta altceva decît 
o înșiruire de tabele comparative 
cuprinzind un noian de cifre bilan- 
țiere, văduvite de orice efort de 
analiză sau interpretare. Cum șe 
muncise în tot acest interval, care 
fusese aportul comuniștilor la rezol
varea multiplelor și deloc ușoarelor 
probleme cu care se confruntă acest 
harnic colectiv muncitoresc 1 Cine 

erau fruntașii și cine băteau pasul 
pe loc ? Ce și cum se realizase din 
programul de modernizare și de 
creștere a productivității ? Cum con
tribuie munca politico-educativă Ia 
formarea conștiinței revoluționare, 
la promovarea noului, la întărirea 
răspunderii și exigenței la toate eșa
loanele ? Iată tot atîtea posibile în
trebări și necesare răspunsuri care 
lipseau din darea de seamă, fiind 
înlocuite cu generalități, cu simple 
constatări sau cu recomandări destul 
de vagi în contul viitorului birou 
al organizației. Iar concluzia-invita- 
ție din final („adunarea generală 
pentru dare de seamă și alegeri este 
chemată să facă o analiză profundă 
a tuturor laturilor muncii de partid") 
nu făcea decît să transfere adunării 
o sarcină de care autorii documen
tului făcuseră, în bună măsură, 
abstracție.

După primul moment de surpriză, 
participant^ la adunare au înțeles 
că le revine lor să suplinească golu
rile din darea de seamă, să aducă in 
lumină și să supună dezbaterii pro
blemele de fond ale activității orga
nizației. Poate de aceea au și fost 
numeroase înscrierile la cuvînt. 
Poate de aceea vorbitorii și-au „îm

părțit" între ei problematica, simțind 
nevoia să nu rămînă în umbră nici 
o latură a muncii de partid, astfel 
îneît să' reiasă cu limpezime direc
țiile de viitor pentru ca ele să-și 
găsească o reflectare cît mai cuprin
zătoare și mai substanțială în pro
iectul de hotărîre supus votului adu
nării generale. Ascultindu-i pe vor
bitori, aveai sentimentul unei crea
ții colective pătrunse de nervul 
responsabilității și angajării comu
niste, al conștiinței exercitării rolu
lui conducător al organizației da 
partid.

Și, datorită acestei contribuții co
lective, izvorîtă din cugetul comu
niștilor, rod al hotărîrii lor de a sa 
angaja în perfecționarea întregii ac
tivități, a stilului și metodelor de 
muncă, darea de seamă a fost „re- 
scrisă" in adunarea generală. Desi
gur, doar o stenogramă completă ar 
putea oferi imaginea de ansamblu 
a. acestei participări responsabile și 
exigente. Dar fie și trecute frag
mentar în revistă, citeva luări de 
cuvint sint în măsură să sugereze 
sensul și temperatura dezbaterilor. 
Maistrul Constantin Misăilescu s-a 
declarat în dezacord cu aprecierea 
liniștitoare din darea de seamă cu 
privire la înscrierea în coeficientul 
admis de rebut : „Nu cred că ne 
poate satisface ideea de «admis», 
fiindcă deschide ușa muncii de s^abă 
calitate. Avem toate condițiile, în
zestrarea tehnică necesară pentru a 
elimina orice rebut. Depinde de 
conștiința fiecăruia, de efortul său 
de a introduce noul, de a aplica cu 
hotărîre noile tehnologii". „Rezulta
tele economice puteau fi mult mai 
bune — a opinat inginerul Constan
tin Bota — dacă biroul organiza
ției de bază ar fi urmărit cu consec
vență aplicarea programului de mo
dernizare, dovadă că despre acest 
aspect esențial al muncii noastre, al 
dezvoltării calitativ-intensive, darea 
de seamă a pomenit doar in trea
căt". O critică susținută de angaja
mentul concret al grupei de autouti- 
lări privind implementarea neîntir

ziată a măsurilor de modernizare 
restante. Abordînd diferite aspecte 
ale'muncii politico-educative in lu
mina obiectivelor documentelor pro
gramatice pentru Congresul al XIV- 
lea, muncitorii Nicolae Tofan și Va
sile Badea, maistrul Gheorghe Ghe- 
bâr. inginerul Ovidiu Caragheorghe 
și șeful de echipă Arsene Tudoran au 
stăruit asupra sarcinilor ce revin or
ganizației de partid în ansamblu și 
fiecărui comunist în parte pentru a 
crea, prin exemplul lor personal, un 
puternic curent de opinie împotriva 
manifestărilor de indisciplină și de
lăsare, în favoarea lucrului de înaltă 
calitate.

Nu este Insă mal puțin adevărat 
că adunarea generală a comuniștilor 
din turnătorie și-ar fi afirmat cu 
mai multă tărie rolul de școală de 
educație revoluționară dacă spiritul 
critic și autocritic ar fi avut o adre
să mai exactă, cu un ecou mai stă
ruitor în conștiințe. Darea de sea
mă, de pildă, a avut calitatea de a 
analiza cu exigență, nominal, activi
tatea membrilor biroului organiza
ției de bază, formulind unele critici 
severe cu privire la tolerarea unor 
abateri ; cu toate acestea, cei criti
cați s-au complăcut intr-o totală tă
cere, deși era de datoria lor să dea 
seama in fața adunării generale.

Dar ceea ce este de reținut, din
colo de unele aspecte nedorite, dez
baterile și hotărîrile adoptate în cele 
două adunări generale, de la „Inte
grata" și întreprinderea Mecanică 
Navală, au pus cu tărie în evidență 
creșterea spiritului de angajare și 
de răspundere al comuniștilor, in lu
mina exigențelor calitativ superioa
re cuprinse în proiectul Progra- 
mului-Directivă și în Tezele pentru 
Congresul al XIV-lea. Cum spunea 
unul dintre participanți, caracteri- 
zind atmosfera efervescentă a dez
baterilor ce se desfășoară în întregul 
partid, „cine se înscrie la cuvînt se 
angajează la fapte". Faptă comunis
tă, patriotică, revoluționară.

Victor VANTW
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Activitatea ideologică și politico-educativă, parte integrantă a procesului
revoluționar de edificare a socialismului, de formare a omului nou

CULTURA
-valori create de popor,

Șl ARTA SOCIALISTĂ
pentru afirmarea și dezvoltarea conștiinței înaintate

Conducerea unitară a economiei și dezvoltarea
autoconducerii muncitorești

7

Concepută ca o construcție umană, făurită 
de oameni si pentru oameni, construcția socie
tății socialiste multilateral dezvoltate si înain
tarea patriei spre comunism se înfăptuiesc pe 
baza înaltei pregătiri profesionale, moral-poli- 
tlce a tuturor. Funcția educativă a creației de 
toate genurile dobîndește dimensiuni și accente 
noi. superioare în raport cu exigentele tot mai 
stringente, mai înalte ce stau în fata procesului 
de formare a omului nou. In Programul Parti
dului Comunist Român se subliniază : ..Lite
ratura si arta trebuie să-i ajute pe oameni să 
privească mereu înainte, să le dea o imagine 
înflăcărată a perspectivei istorice, să pre
figureze schimbările viitoare ale societății, să 
însuflețească masele populare, tineretul patriei 
noastre la fapte mărețe închinate realizării 
visului de aur al omenirii — comunismul". 
Departe de a mal putea fi privită ca o 
simplă si sterilă podoabă spirituală, un 
joc gratuit al spiritului desprins din con
textul istoric al vieții social-politice. arta, 
creația în general, este menită să joace 
un rol activ, esențial in modelarea omului nou. 
în formarea trăsăturilor revoluționare ale noii

conștiințe umane. în Tezele pentru Con
gresul al XIV-lea se evidențiază rolul pe 
care partidul îl atribuie. în strategia for
mării noii conștiințe umane, științei și cultu
rii. asimilării de către toți a valorilor acesto
ra. însușirii cunoștințelor cu funcție educativă, 
modelatoare : „Partidul pune un accent de
osebit pe creșterea rolului științei si culturii în 
societate. Lărgirea orizontului de cunoștințe 
cultural-știintifice — condiție importantă a li
bertății și demnității omului — trebuie să se 
afle permanent în centrul activității parti
dului**.  Conferind culturii si artei o înaltă mi
siune educativă, pe linia celor mai înaintate 
tradiții militante ale vieții spirituale româ
nești. partidul nostru accentuează și dă un nou 
orizont dimensiunii umaniste a activității crea
toare de valori, pe măsura cerințelor epocii in 
care trăim.

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : O scrisoare pierdută — 18 ; 
(sala Amfiteatru) : Torquato Tasso — 
18 ; (sala Atelier) : Clovnii — 18
• Filarmonica' „George Enescu" 
(15 68 76, sala Studio) ; Seară de sonate. Gavril Ardelean — vioară, Ell- 
sabeta Fekete — pian (Debussy, Ravel, 
Franck) — 17 ; (Ateneul Român) : Concert simfonic. Dirijor : Mircea 
Cristescu. Soliști : Ecaterina Botar, Gabriel Croitorii — 18
• Opera Română (13 18 57) : Nunta lui Figaro — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : O 
noapte la Veneția — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"

„în activitatea de formare a omului nou. a 
conștiinței socialiste — se arată în Programul 
Partidului Comunist Român — un rol important 
au literatura si arta, chemate să contribuie la 
afirmarea. în forme specifice, a concepției 
înaintate despre lume si viață". Tezele pentru

Congresul al XIV-lea subliniază pregnant. în 
spiritul orientărilor secretarului general al 
partidului, rolul inestimabil al maselor largi 
în făurirea culturii, necesitatea de a dezvolta 
pe toate căile spiritul lor creator, precum si 
aceea de a asigura tuturor creațiilor un 
bogat conținut de idei, o înaltă calita
te educativă. Amplă manifestare a muncii și 
creației socialiste, cadru larg de mani
festare a talentelor creatoare ale poporu
lui. de participare intensă a oamenilor 
muncii la viata spirituală nouă a tării. 
Festivalul național „Cîntarea României" con
stituie. așa cum sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. „O nouă confirmare 
a faptului că tot ce s-a făurit mai de preț 
pe aceste meleaguri, atit in domeniul mate
rial. cit si in cel al vieții spirituale, culturii 
Si artei, este rezultatul luptei, muncii, gindirii 
și simțirii poporului". Expresie a afirmării 
geniului creator al poporului, a participării sale 
la făurirea culturii naționale, această amplă 
manifestare corespunde și necesității de a asi
gura ttfluror accesul la valorile culturii, la 
instruire si educație multilaterală.

Operele prezentului—opere cu înalt mesaj educativ
Dumitru Ghișe: ..Educația politi

că și culturală devine. în etapa ac
tuală de dezvoltare a societății so
cialiste. o condiție importantă a 
progresului social și uman, a atin
gerii nobilelor scopuri configurate 
în Programul partidului nostru. 
Această educație niț poate fi 
lăsată la voia Intîmplării. ln- 
trucît ea devine o problemă a 
înaintării întregii societăți. îm
bracă aspectul unei necesități o- 
biective a mersului spre comunism. 
Iată de ce partidul nostru s-a pre
ocupat permanent de a înlesni si 
crea cadrul necesar exercitării de 
către fiecare a dreptului la instrui
re. la educație si cultură.

în condițiile unei lumi atît de 
complexe, cu fenomene atît de con
tradictorii. o lume în care plaga 
analfabetismului apasă asupra unei 
bune părți a omenirii, iar prăpastia 
ce desparte mase mari de oameni 
de valorile științei si culturii se 
menține șl se adincește în multe 
puncte ale globului, este demn de 
subliniat că. în România, partidul 
si statul nostru au asigurat tuturor 
accesul neîngrădit la acest drept 
fundamental : dreptul la învățătu
ră și instruire, la educația largă și 
necontenită prin intermediul celor 
mai diverse si autentice valori 
create de poporul nostru, de geniul 
uman de pretutindeni. Este încă o 
dovadă a echității sociale instaurate 
de socialism, un, argument pe
remptoriu al superiorității socialis
mului ca societate a democrației au
tentice. Prin insăși esența sa uma
nistă. socialismul. orinduire în
temeiată pe principiile eticii si 
echității socialiste, a asigurat pen
tru prima dată în istoria noas
tră cadrul necesar pentru trans
formarea valorilor culturale în bu
nuri ale tuturor, pentru accesul ma
selor largi la creațiile spirituale 
cele mai înalte, pentru manifesta
rea culturală deplină a fiecăruia. 
Este un adevăr, devenit axiomă 
pentru politica culturală a partidu
lui și statului nostru, faptul că 
rolul determinant în crearea cultu
rii noi. revoluționare îl au masele 
populare, geniul inepuizabil și mereu 
creator al poporului. Desigur, nu-i 
suficient să afirmi un drept funda
mental : trebuie create condițiile 
materiale pentru exercitarea lui in 
fapt. Spre mîndria noastră. în Româ
nia a fost de mult creat cadrul 
practic, sistemul concret de stimula
re și recepționare. în beneficiul tu
turor. a creativității poporului, a a- 
firmării lui drept creatorul întregii 
culturi socialiste : Festivalul na
țional „Cintarea României". Iniția
tivă a conducerii de partid, a to
varășului Nicolae Ceausescu. Acest 
festival al muncii și hărniciei, im- 
plicînd o largă și cuprinzătoare ac
tivitate de creație cultural-artistică 
și științlfico-tehnică. demonstrează e- 
locvent că. în socialism, energiile 
creatoare ale poporului se pot ma
nifesta plenar, iar cultura devine un 
puternic instrument al întăririi noii 
societăți, al educării prin muncă. în 
spiritul eticii și echității a întregu
lui popor. In acest context, trebuie 
subliniat că au fost obținute succe
se notabile prin apariția unor crea
ții valoroase, inspirate din pre
zentul socialist al patriei, cultura 
socialistă îmbogătindu-se cu noi si 
importante realizări în toate dome
niile creației științifice si literar- 
artistice. cu un bogat conținut de 
idei, contribuind la promovarea si a- 
firmarea eficientă a idealurilor so- ră și artă".

Pe scenele Festivalului să răsune mai puternic 

creațiile izvorîte din spiritul poporului
Valentin Băințan. dirijor, directo

rul Bibliotecii Județene Maramu
reș : „Congresul al IX-lea al P.C.R. 
a însemnat începutul unei epoci a 
restaurării încrederii în noi înșine, 
a demnității naționale, a redesco
peririi marilor creații ale poporului 
nostru, făuritorul culturii naționale. 
Inițiatorul acestei renașteri naționa
le. tovarășul Nicolae Ceausescu, a 
deschis drum larg creației poporu
lui prin Festivalul național ..Cinta
rea României". A fost nevoie de a- 
ceastă mare inițiativă a secretarului 
general al partidului pentru ca po
porul să-și recucerească propriul 
trecut, să recapete încrederea în 
capacitatea de a se ridica la înălți
mea propriilor sale virtuți. Nu doar 
cîntecele care ne-au însoțit istoria 
au fost recuperate, ci si sentimen
tele si energiile care le-au născut, 
fiind astfel puse în slujba pre
zentului. a cîntării înalte a realiză
rilor din această epocă eroică. Si 
în Maramureș, de la o ediție la alta, 
Festivalul național „Cîntarea Româ
niei" a înregistrat rezultate notabi
le în stimularea creativității mase
lor. în afirmarea talentelor autenti
ce din popor. Maramureșul are 
coruri cu veche tradiție, formații 
centShare care si-au adus contribu
ția la răspîndirea sentimentului pa- 

claliste despre viată si societate, la 
creșterea rolului educativ al artei si 
literaturii. Trebuie să arătăm însă 
în spiritul adevărului. că în 
activitatea de creație, in flecare do
meniu mai sint lucruri de perfec
ționat. există si rămineri în urmă, 
minusuri ce se cer corectate.

De altfel, asa cum se sublihiazâ 
tn Tezele pentru Congresul al 
XIV-lea, ..Partidul nostru apreciază 
că. deși s-au obținut o serie de re
zultate pozitive, in activitatea po- 
litico-ideoiogică se manifestă o anu
mită rămînere in urmă fată de dez
voltarea generală a forțelor de pro
ducție. fată de dezvoltarea societă
ții in general". Analizind temeinic 
lucrurile, in spirit exigent, din per
spectiva rolului crescmd al activi
tății generale de educație, a nece
sității obiective de formare a oa
menilor în concordantă cu cerințele 
noii revoluții tehnico-stiintifice. ale 
edificării socialiste contemporane, 
avem datoria să sesizăm și să de
pășim aceste rămîneri în urmă, mi
nusuri din activitatea educativă. Noi 
afirmăm, pe bună dreptate, că arta, 
creația literar-artlstică au o im
portantă funcție educativă, modela
toare. dar nu toate lucrările înde
plinesc bine această funcție. Există 
o anumită discrepantă între tabloul 
uman viu. bogat, de o mare diver
sitate si de o pregnantă înălțime 
morală, civică și patriotică oferit de 
realitatea noastră socialistă și ga
leria de personaje propuse de unele 
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lucrări cu slab Impact educativ. 
Unele au un mesaj confuz, de
rutează prin lipsă de orizont fi
lozofic. prin neclaritate ; altele, 
deși au idei bune, vădesc o 
slabă calitate artistică. Or. cum 
se știe. în artă, ideile bune, 
dar care nu emoționează, nu con
ving prin calitatea transfigurării 
lor artistice sînt idei moarte. O 
slabă calitate poate compromite me
sajul pozitiv al unei lucrări. în a- 
ceastă privință, critica noastră se 
cuvine să adopte o poziție mai fer
mă fată de lucrările cu mesaj 
confuz, fără orizont filozofic, să 
combată totodată nonvaloarea, mi
litând pentru o înaltă calitate artis
tică a tuturor lucrărilor, pentru o 
mai mare bogăție ideatică a creației 
inspirate din realitățile României 
contemporane si. în acest fel. pentru 
sporirea funcției educative a fiecă
rei creații.

Principalul făuritor de valori, po
porul nostru merită o creație literar- 
artistică de înaltă valoare, avem ne
voie — așa cum se afirmă în Tezele 
pentru Congresul partidului — de 
noi si noi opere reprezentative, de 
înaltă valoare artistică, civică si 
patriotică, izvorîte din cunoașterea 
mai profundă a mutațiilor și mari
lor transformări din viata lui eco
nomică. social-politică. Noua con
diție umană din societatea noastră 
socialistă trebuie să-și găsească o 
reflectare și mai substanțială, con
vingătoare. emoționantă în literatu- 

triotic. la educarea oamenilor în 
spiritul dragostei pentru libertate și 
dreptate, al atașamentului fată de 
glia străbună. Acesta' este mesajul 
oricărei opere adevărate, al creației 
artistice de ieri si de azi. Aseme
nea opere cu mesaj înălțător, stră
bătute de dragostea de tară au o 
înaltă valoare educativă, de aceea 
cintece vechi. revoluționare, cu 
versuri de o mare forță emoționa
lă. cum sint : „în tara noastră ro
mânească / Vrem înșine stăpini să 
fim / Si stăpinirea scumpei patrii / 
Cu nimeni să n-o impărtim / Si 
peste veacuri noi. românii. / La 
nimeni fruntea n-o plecăm. / Iar 
din moșia strămoșească / Noi nici 
o brazdă nu cedăm !“. au dăinuit 
pînă azi. fiind încă prezente în 
repertoriul multor coruri din tară. 
Eu cred că atunci cînd secretarul 
general al partidului a recomandat 
să se creeze noi și noi opere, noi 
cintece si poezii, a avut în vedere 
asemenea opere capabile să înflăcă
reze conștiințele, să pătrundă in 
suflete si să tină trează dragostea 
de neamul românesc, de glia stră
bună. de frumusețile patriei reinti- 
nerite în anii construcției socia
liste. în epoca de mărețe ctitorii so
cialiste. Acestea sînt creațiile cu 
puternic mesaj patriotic, revoluțio

nar. cu o mare forță educativă că
tre care trebuie să ne îndreptăm si 
mai mult atenția.

Poporul nostru a creat opere mi
nunate. sinteze strălucite de uma
nism si patriotism, valori pătrunsa 
de dragoste de tară, de mesajul 
luminos al încrederii în forțele pro
prii. în viitorul tării : această tra
diție progresistă trebuie mai larg 
cunoscută, răspîndită și. în spiritul 
ei. îmbogățind-o. se dezvoltă și 
creația prezentului. în acest sens, 
în Tezele pentru Congresul al 
XIV-lea se subliniază : „O însem
nătate deosebită au cunoașterea va
lorilor reprezentative ale culturii na
ționale, purtătoare ale idealurilor de 
progres si libertate ale poporului 
român, apărarea si dezvoltarea con
tinuă a patrimoniului nostru cultu
ral. Totodată, este necesară însuși
rea a tot ce e mai bun și progresist 
în cultura universală, concomitent 
cu lichidarea manifestărilor de cos
mopolitism șl ploconire in fata pro
ducțiilor reacționare, decadente ale 
capitalismului".

Producțiile care Încearcă să imi
te modele străine, alte ritmuri si alte 
melodii n-au viată lungă, ele pot 
cunoaște o efemeră ..modă" în anu-

în critica de artă, confruntarea de opinii 

determină progresul, noua calitate a vieții spirituale
Vasile Donose, muzicolog : „Teze

le pentru Congresul al XIV-lea 
conferă activității educativ-estetice.

în spiritul Programului ideologic al 
partidului, o solidă orientare pro
gramatică și metodologică, creea
ză condiții și premise noi, științific 
fundamentate, pentru impulsionarea 
si ridicarea proceselor culturale la 
un superior nivel de abordare si în
țelegere a vieții, a existentei. „Să 
ridicăm tot mai puternic nivelul 
cultural $1 de participare a maselor 
populare Ia dezvoltarea si înflorirea 
culturii românești" — spune secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Să facem, așa
dar, ca fiecare membru al socie
tății noastre să fie un om cult, 
înarmat cu cele mai noi cuceriri 
ale geniului uman, cunoscător al 
legilor obiective ale naturii si socie
tății. creator el însuși de valori 
spirituale. Identificăm în acest mo
bilizator îndemn imperativul unul 
demers social-politic cu profunde 
semnificații umaniste la orizontul 
căruia contradicțiile, deseori imagi
nare, dintre știință și viața spiri
tuală a oamenilor, dintre gîndlrea 
si sentimentele acestora se vor ar
moniza la nivelul unei înalte con
științe morale. Omul este unitar. 
Arbitrul suprem al „eului" său in
terior este rațiunea, adică acea fa
cultate superioară ce guvernează ac
tivitățile creatoare ale spiritului atit 
în domeniul științei, cît și în cel al 
artelor ca manifestări supreme ale 
vieții umane. Dar pentru aceasta, ra
țiunea trebuie să fie liberă, neimpo- 
vărată de tarele ignoranței și concep
țiilor greșite, tributare influențelor 
mistice, neștiinței, ingustimii orizon
tului spiritual. Iată de ce în Tezele 
pentru Congresul al XIV-lea se arată 
că lărgirea orizontului de cunoștințe 
cultural-științifice este o condiție 
importantă a libertății și demnității 
omului. Preocuparea partidului nos
tru pentru educarea oamenilor in 
acest spirit vădește puternic uma
nismul caracteristic orînduirii noas
tre, democratizarea educației, accesul 
neîngrădit la cele mai inalte valori.

Trăsătura esențială a acestui 
demers, democratismul său s-au 
făcut și se fac puternic simțite în 
viata cultural-artistică a tării noas
tre. în manifestările de largă si 
profundă creativitate ale Festivalu
lui național „Cîntarea României" 
în toate domeniile creației artistice, 
domenii de mare rezonantă in sen
sibilitatea șl aspirațiile poporului 
român, în viata și munca lui.

Unic prin anvergura si Originali
tatea sa. prin resorturile de creati
vitate pe care le declanșează la 
scara întregii națiuni, Festivalul 
national „Cintarea României" an
trenează, în egală măsură, afirmarea 
talentului românesc. impune un 
dialog continuu si nemijlocit al pu
blicului cu valorile creației si inter
pretării. determină o fericită si en
tuziastă emulație a spiritului crea
tor și este, în ultimă instanță, expre
sia participării directe a poporului 
la făurirea culturii de azi.

Desigur, cîmpul de manifestare 
stilistică a artei pe scena festiva- 

mite medii, dar noi avem resurse 
inepuizabile in geniul creator al a- 
cestui popor, de a ne exprima. în 
creații specifice, ale noastre, doru
rile. speranțele și bucuriile zilei de 
azi. Încrederea în viitor. Cintecul 
este una din cele mai înalte forme 
de exprimare a sufletului omenesc. 
Si atunci cînd în el este așezată 
seninătatea și profunzimea unui 
sentiment sublim, cel al dragostei 
pentru istoria șl prezentul neamu
lui. al tării, el face să vibreze su
fletele. să se mobilizeze conștiin
țele. Pe scenele Festivalului națio
nal „Cîntarea României" răsună azi 
asemenea cintece. dar. trebuie să o 
spunem, se mai fac auzite si creații 
care n-au nimic comun cu spiritul 
și sensibilitatea poporului nostru, 
producții improvizate fără răspun
dere civică și artistică, unele chiar 
copiate fără discernămint după rit
muri și mglosuri străine. Cui folo
sesc astfel de „împrumuturi" sau 
improvizații nefertile. dăunătoare? 
în nici un caz educației autentice, 
formării, cultivării gustului pentru 
frumos al maselor. îndeosebi al ti
nerilor. Ele poluează viata noastră 
artistică, spirituală".

luluî, aparținînd profesioniștilor șl 
amatorilor, nu ar putea fi restrins în 
nici un fel; exclusivismul. închista
rea in forme prestabilite sînt in- 
conțpatibile cu principiile artei au
tentice si. de asemenea, cu princi
piile politicii noastre culturale, cu 
tezele, ideile si orientările cuprinse 
în Programul partidului. Noile di
mensiuni pe care artele, în general, 
le-au dobindit în cadrul Festivalu
lui național „Cîntarea României" au 
sporit, an de an, rolul acestora ca 
pirghie esențială a sistemului națio
nal de educație, ca factor propulsiv 
al procesului de ridicare a vieții spi
rituale românești pe noi trepte cali
tative. In acest sens se cuvin amin
tite exigentele crescînde ce stau în 
fata creației si a instituțiilor de 
spectacole de toate genurile : „Tre
buie să se asigure perfecționarea și 
dezvoltarea în continuare a activită
ții uniunilor de creație, sporirea res
ponsabilității sociale a tuturor crea
torilor — scriitori, muzicieni, pictori, 
oameni de teatru. Pentru toți crea
torii, adevărata sursă de inspirație 
trebuie să o reprezinte poporul ro
mân, realizările societății noastre 
socialiste". Cel puțin două idei se 
desprind de aici. Pe de o parte, este 
clar că originalitatea artei noastre 
— scumpă fiecărui creator — nu 
poate izvorî decit din cunoașterea și 
reflectarea realităților proprii, a oa
menilor acestui pămînt românesc, a 
idealurilor și năzuințelor lor. Nici 
un fel de „model" străin acestor tră
sături nu poate asigura viabilitatea 
artei, originalitatea ei. Pe de altă 
parte, izvorind din frămintările și 
procesele transformatoare, socialiste, 
ce au loc in România acestui timp, 
arta își va asigura o largă audiență, 
un puternic impact educativ. Nici un 
creator autentic nu scrie, pictează 
sau compune în afara conștiinței 
unui public căruia, intr-o formă sau 
alta, i se adresează, dorește să-l in
fluențeze, să-i stirnească reacții, să-l 
stimuleze in cadrul unui dialog : pe 
această cale arta își exercită funcția 
sa educativă, ca o formă a conștiin
ței sociale ce năzuiește să contribuie 
la edificarea condiției umane, la răs- 
pindirea unor valori morale și spi
rituale inalte, progresiste, umaniste. 
De aceea, în activitatea creatoare — 
atît pe „scena" forului nostru lăun
tric, a laboratorului de creație al fie
căruia, dar și in marile noastre săli 
de spectacole, in teatre, în cinemato
grafe etc. —, se cer mai multă în
drăzneală în gindire, mai multă 
cutezanță și fantezie creatoare, o 
mai mare fermitate ideologică in 
abordarea noului atit sub raportul 
creației, cît și sub cel al inter
pretării, al concepției de elaborare 
și finalizare a spectacolelor, a con
certelor, a filmelor. Critica de spe
cialitate ar avea de spus aici un cu- 
vînt mult mai mare decît cel din 
prezent. In general, cred că este ne
cesar un schimb de idei mai viu, 
mai dinamic pe marginea creației 
contemporane, schimb in care și-ar 
avea locul și controversa, polemica 
punctelor de vedere, căci, nu-i așa, 
și în acest domeniu progresul este 
stimulat de dialectica luptei contra
riilor. Unisonul e bun în muzică, dar 
în critica de artă duce la exclusivism 
și uniformizare. Trebuie să fim mai 
fermi în promovarea unei arte uma
niste, profund educative, inspirate 
din realitățile contemporane, combă- 
tind lipsa mesajului, spiritul de imi
tație ce se mai face simțit in unele 
lucrări. Avem tradiții minunate, dis
punem de mari rezerve de vitali
zare a artei: viața și munca po
porului nostru".

(Urmare din pag. I)
fiecare țară. Cu cit se va amplifica 
și diversifica viața economico-socia- 
lă, cu atît mai mult se va impune 
asigurarea conducerii societății în- 
tr-o concepție unitară".
> Acționînd din această perspectivă, 
partidul nostru a întreprins, Îndeo
sebi după cel de-al IX-Iea Congres, 
un amplu și constant demers de 
perfecționare a organizării si con
ducerii unitare, planificate a activi
tății economico-sociale, de reînnoire 
profundă a mecanismuluiv economic 
în concordantă cu cerințele obiec
tive ale legilor economice, ale pro
gresului multilateral al țării.

în această perioadă au fost create 
consiliile oamenilor muncii, au fost 
instituționalizate adunările genera
le ; s-au constituit, de asemenea, 
consilii județene | și naționale și s-a 
trecut la organizarea periodică a 
congreselor oamenilor muncii din 
industrie, din agricultură, din dome
niul științei și învățămîntului, pre
cum șl al educației și culturii, care 
adoptă decizii fundamentale ale ac
tivității economico-sociale.

Viața a demonstrat că succesul ac
tivității de conducere și organizare 
economică este» garantat de împle
tirea judicioasă a planificării unita
re cu prerogativele autoconducerii. 
a principiului centralismului cu cel 
al autogestiunii și autofinanțării 
unităților economice și administra- 
tiv-teritoriale. Potrivit principiilor 
de bază ale autoconducerii șl auto
gestiunii, întreprinderilor și centra
lelor industriale — respectiv adu
nărilor generale șl consiliilor oame
nilor muncii, ca organe de conduce
re colectivă, și. in fond. Întregului 
personal muncitor care participă 
direct la conducerea unităților eco
nomice respective — le revine răs
punderea nemijlocită pentru buna 
gospodărire și dezvoltare a părții 
din proprietatea întregului popor ce 
le-a fost Încredințată spre gestiona
re avind deci obligația de a asi
gura acoperirea tuturor cheltuielilor 
din veniturile realizate, de a garanta 
desfacerea produselor prin contracte 
economice și de a obține beneficii, 
întreprinderile și centralele dispun, 
fiecare, de un patrimoniu de mij
loace de producție, iar ca titulare 
de plan își desfășoară activitatea pe 
baza unui plan de producție pro
priu, oare reprezintă parte integran
tă a planului național unic. Așa 
cum se desprinde cu toată claritatea 
din Tezele pentru Congresul al 
XIV-lea, partidul nostru critică fără 
echivoc confundarea autoconducerii 
și autofinanțării cu posibilitatea de 
a se cheltui și consuma fără să se 
dea socoteală statului și poporului. 
„Autoconducerea democratică șl au- 
togestiunea trebuie să ducă la întă
rirea ordinii • și disciplinei In pro
ducție, in activitatea economlco-fi- 
nanciară, la gospodărirea cu maxi
mum de eficientă a mijloacelor în
credințate fiecărui colectiv".

Prin aplicarea ansamblului de mă
suri privind perfecționarea condu
cerii și planificării economiei națio
nale, a mecanismului economioo- 
financiar bazat pe autoconducere și 
autogestiune, s-a urmărit stabilirea 
unui raport adecvat, just între con
ducerea unitară și inițiativa colecti
velor de oameni ai muncii, care să 
prevină manifestarea centralismului 
excesiv și să permită afirmarea 
largă a democrației economice, mun
citorești. întreprinderile și centra
lele au obligația ca, in fundamenta
rea planului propriu de producție, 
să tină seama de cerințele generale 
ale economiei, exprimate în obiec
tivele strategice ale dezvoltării aces
teia. cit și de neoesitatea valorifi
cării superioare a întregului poten
țial de care dispun, prin introduce
rea progresului tehnic, mai buna or
ganizare a muncii si modernizarea 
proceselor de producție. Ele au. tot
odată, sarcina de a include în plan 
doar produse care au asigurată des
facerea integrală pe piața nternă 
sau externă. Planurile întreprinderi
lor și centralelor, definitivate de

Centrul de creație și cultură socialistă „Cintarea României" din orașul Buftea, sectorul agricol Ilfov
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• Un studio in căutarea unei vedete: 
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organele centrale de coordonare șt 
îndrumare, sînt luate In considerare 
in elaborarea planului național unic, 
precum și a planurilor de dezvolta
re in profil teritorial, iar după a- 
doptarea lor de către adunările ge
nerale ale oamenilor muncii din în
treprinderi și centrale, și apoi — in 
ce privește planul național unic — 
de către Marea Adunare Națională, 
devin obligatorii, instrumente de 
bază în desfășurarea activității eco
nomico-sociale.

Participarea oamenilor muncii, în 
calitate de proprietari, producă
tori și beneficiari, la gestionarea 
mijloacelor de producție, la condu
cerea vieții economico-sociale. la 
elaborarea șl înfăptuirea planurilor 
de dezvoltare, a deciziilor reprezin
tă, prin urmare, o dimensiune de 
prim ordin care caracterizează me
canismul de funcționare unitară a 
sistemului de organizare și condu
cere a economiei noastre socialiste. 
Aceasta evidențiază superioritatea 
democrației economice socialiste, a 
autoconducerii muncitorești din țara 
noastră față de oricare din formele 
democrației burgheze.

Activitatea de conducere unitară, 
planificată și democratică a socie
tății — reflex al bazei sale econo
mice sociale socialiste, imitare — 
solicită. în vederea realizării ei. an
grenarea întregului sistem politic, 
contribuția specifică a fiecărei com
ponente instituționale a acestuia, cu
noașterea profundă a legilor sociale 
obiective ale dezvoltării — deci în
sușirea și afirmarea puternică a 
ideologiei revoluționare a socialis
mului științific și a sistemului de 
valori politice proprii orînduirii 
noastre. In felul acesta interesele 
generale ale societății, ale claselor 
și categoriilor sociale ce-și găsesc 
reflectare in Programul partidului 
comunist beneficiază de cadrul co
respunzător de armonizare și repre
zentare efectivă, și prin aceasta de 
satisfacere reală, prin elaborarea și 
transpunerea in viață a planurilor și 
programelor de dezvoltare econo
mico-socială.

Prin încredințarea unor părți din 
avuția națională, din proprietatea 
indivizibilă a întregului popor, spre 
administrare colectivelor de oa
meni ai muncii, statul nu-și dimi
nuează rolul său de administrator 
general al proprietății socialiste. în- 
trucît. pe măsura sporirii acesteia 
și a întăririi rolului său In dezvol
tarea generală a societății, sporesc, 
in mod corespunzător, și răspunde
rile legate de conducerea unitară, 
planificată, de gospodărirea eficien- . 
tă, de valorificarea și apărarea pro- £ 
prletățli socialiste.

Tocmai* * de aceea partidul nostru 
apreciază că ideile și opiniile pri
vind diminuarea rolului statului în 
construcția socialistă sint profund 
greșite, de natură sa supună socie
tatea acțiunii distructive a factori
lor stlhinicl. să determine apariția 
unor grave perturbări în dezvoltarea 
economico-socială. cu consecințe 
nefaste asupra construcției socialis
mului. în Tezele pentru Congresul 
al XIV-lea se arată că, in orica sta
diu al’ existentei umane, societatea 
a dispus și va dispune de organisme 
de conducere unitară a vieții publi
ce și. drept urmare, este greu de 
presupus ca în perspectivă, inclusiv 
în condițiile comunismului, cind se 
vor dezvolta la maximum atit for
țele de producție, cît și formele de 
activitate democratică a maselor, 
relațiile sociale se vor putea des
fășura anarhic. în perspectiva creș
terii complexității vieții economico- 
sociale, statul socialist va îmbrăca, 
desigur, forme superioare de orga
nizare, îndeplinind noi funcții și do- 
bindind noi însușiri și atribuții.

In calitate de reprezentant su
prem al proprietarilor și producăto
rilor, organizator al vieții economi
co-sociale. statului il revine răspun
derea pentru dezvoltarea proporțio
nală, echilibrată, soluționarea pro
blemelor generale ale societății, uti
lizarea judicioasă a venitului națio
nal. armonizarea intereselor imedia
te cu cele de perspectivă, a intere
selor generale cu cele de clasă, de

• De Ia literatură 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
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grup sau individuale. Toate acestea 
determină creșterea in continuare a 
rolului statului in organizarea șl 
conducerea unitară, planificată a 
vieții economico-sociale și. conco
mitent. îmbinarea dialectică a rolu
lui și răspunderilor sale cu cele ale 
tuturor verigilor componente ale 
sistemului politic — partid, organis
mele autoconducerii. organizațiile 
de masă și obștești. Frontul Demo
crației și Unității Socialiste etc.. — 
cu oele ale colectivelor de oameni 
ai muncii, in condițiile participării 

atit în forme directe, cît și repre
zentative — a tuturor oamenilor 
muncii la conducerea societății.

O asemenea tendință obiectivă și-a 
găsit, de altfel, forme originale de 
întruchipare in structura sistemului 
nostru politic, precum și în meca
nismul democratic de funcționare a 
acestuia. In acest sens, un rol deo
sebit de Însemnat au. in organizarea 
unitară și conducerea planificată, 
democratică a întregii vieți econo- 
miico-sociale. asemenea organisme 
cu dublă natură — de partid si de 
stat — cum sint Consiliul Suprem 
al Dezvoltării Economice șl Sociale. « 
Consiliul Organizării Economico-So- 
ciale. Consiliul Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economi
ce și Sociale, create in ultimele 
două decenii, care asigură Îmbinarea 
activității partidului și statului în 
realizarea unor verigi esențiale ala 
activității de conducere unitară — 
prognoza și planificarea, organiza
rea, controlul — precum și partici
parea largă a specialiștilor, activiș
tilor de partid și de stat, oamenilor 
muncii- la conducerea societății. Sint 
deosebit de elocvente in această pri
vință prevederile care reglementea
ză modul de constituire, rolul și a- 
tribuțiile Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice șl Sociale, ce În
deplinește funcția de cameră legii- 
lativă, de parlament economic, pre
cum și de organ însărcinat cu 
elaborarea orientărilor de perspecti
vă. a planurilor șl programelor de 
dezvoltare economico-socială a tă
rii. Constituit din cadre de condu
cere de partid și de stat, membri 
ai consiliilor și birourilor executiv» 
ale organismelor democrației mun- 
citorești-revoluționare Si principa
lele organizații de masă șl obștești, 
ai ministerelor și organelor centrale 
de sinteză, precum și din muncitori, 
țărani și intelectuali desemnați de 
Consiliul Național al Oamenilor 
Muncii. Consiliul Național al Agri- i 
culturii și Consiliul Național al i 
Științei și Invățămintului din rindul j 
membrilor acestora pe o perioadă ! 
de 5 ani. Consiliul Suprem al Dez- 
voltării Economice și Sociale este i 
un organism larg democratic si re- < 
prezentațiv. cu caracter deliberativ. I 
Investit cu prerogative privind ela- i) 
borarea planurilor naționale unice, j 
urmărirea realizării lor. soluționarea ■ 
problemelor fundamentale ale eres- " 
terii și modernizării forțelor de pro
ducție șl perfecționării relațiilor so
ciale, a mecanismului economico-fi- 
nanciar. Caracterul democratic al 
planificării și conducerii unitare 
este întărit. In același timp, prin fap
tul'că proiectele de plan elaborate 
de Consiliul Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale sint supuse 
spre dezbatere și aprobare organis
melor naționale ale democrației 
muncitorești-revoluționare : Consi
liul Național al Oamenilor Muncii, 
Consiliul, Național al Agriculturii, 
Consiliul Național al Frontului De
mocrației șl Unității Socialiste $1 
apoi înaintate spre legiferare Marii. 
Adunări Naționale. Pornită de jos, 
de la unitățile economice, activita
tea de planificare se concretizează, 
astfel, in planul național unic de 
dezvoltare ca expresie a voințe! și 
intereselor întregului popor, in con
ducerea unitară, democratică pe 
baza acestuia de către stat, in sirin
gă conlucrare cu organismele auto
conducerii, sub îndrumarea directă 
a partidului — forța politică condu
cătoare și dinamizatoare a întregii 
societăți, centrul vital al sistemului 
politic democratic românesc.

Aristide CIOABA

(sală Schitu Măgureanu, (14 75 46) : Omul cu mirțoaga — 18 ; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Dimineață pierdută — 18
• Teatrul Mie (14 70 81) : Arta Iubirii - 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Lewis 
și Alice — 19
a Teatrul de comedie (16 64 60) : Arma secretă — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala Ma- 
gheru) : Intr-o dimineață — 18 ; (sala Studio) : Al patrulea anotimp — 18.30
• Teatrul Ciulești (sala Majestic.14 72 34) : Bârblerui din Sevilla — 18
• Teatrul satlrio-muzioal „C. Tfinase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Ml se pare că mă-nsor — 18 : (sala Victoria, 50 58 65): 
Cavalcada risului — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia Română" (13 13 00) : Meridiane fol
clorice — 18,30
• Teatrul „ion Creangă" (50 26 55) : Turandot — 9 ; Romanțioșii — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Șoricelul și păpușa — 10 ;
15 ; (la clubul Constructorul) : Cartea 
eu Jucării — 9,30; 11,30
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IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Oamenii muncii din agricultură raportează 

încheierea recoltării unor culturi
și obținerea de producții mari la hectar

In telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul județean Constanța al P.C.R. raportează terminarea 
recoltării culturilor de orez și obținerea unei producții medii de 8 100 kg 
la hectar: Comitetul județean Brăila al P.C.R. raportează terminarea 
recoltării culturilor de soia șl realizarea unei producții medii de 6 300 kg 
la hectar ; Comitetele județene Cluj și Teleorman ale P.C.R. raportează 
terminarea recoltării culturilor de ceapă și obținerea unor recolte medii 
de 76 150 kg șl, respectiv, 70 150 kg la hectar.

Aceste producții mari demonstrează cu putere Justețea politicii agrare 
a partidului și statului nostru, eficiența marii agriculturi socialiste. In 
anii socialismului, cu deosebire în epoca Inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului, pentru dezvoltarea agriculturii au fost alocate Im
portante resurse materiale, care au permis perfecționarea mijloacelor 
de mecanizare, amenajarea pentru irigații a unor întinse suprafețe de 
teren, Iar prin aportul mereu mal valoros al cercetării științifice agri
cultura a beneficiat de un mare număr de soiuri și hibrizi de înaltă 
productivitate, de numeroase tehnologii și metode de lucru ce au favo
rizat creșterea continuă a producțiilor agricole. Un rol important în 
obținerea acestor producții foarte bune revine muncii pline de dăruire 
a oamenilor muncii de la sate - țărani cooperatori, mecanizatori, spe
cialiști, care sînt ferm hotăriți să asigure transpunerea neabătută in 
viață a obiectivelor noii revoluții agrare.

In această perioadă — se arată în telegrame - oamenii muncii din 
agricultură acționează la strîngerea în întregime a roadelor toamnei, la 
eliberarea terenurilor de resturi vegetale și efectuarea arăturilor. Cu 
Intensitate se muncește, de asemenea, la recoltarea legumelor șl fruc
telor, la transportarea producțiilor realizate la locurile de depozitare, 
la unitățile de industrializare, ca șl la cele ce asigură aprovizionarea 
populației. Importante alte forțe sînt concentrate la strîngerea șl depo
zitarea furajelor, la executarea altor lucrări în cîmp și în zootehnie.

In încheierea telegramelor se exprimă angajamentul ferm al lu
crătorilor ogoarelor de a-și îndeplini în cele mai bune condiții sarci
nile ce le revin, pentru a obține producții mari la toate culturile, spo- 
rindu-și în acest fel contribuția la dezvoltarea generală a țării, la creș
terea nivelului de trai al întregului popor.

LA OREZ
• Județul Constanța - 8100 kg la hectar

LA SOIA
• Județul Brăila - 6 300 kg la hectar

LA CEAPĂ
• Județul Cluj - 76150 kg la hectar
• Județul Teleorman - 70150 kg la hectar

★

în telegrame adresate tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, oamenii muncii 
din numeroase unități agricole ra
portează terminarea recoltării unor 
culturi si realizarea de producții 
mari. superioare celor planifi
cate.

Se raportează, totodată, că In 
această perioadă forțele satelor 
sînt concentrate la recoltarea cul
turilor de toamnă, a legumelor si 
fructelor, la strîngerea si depozi
tarea furajelor, la efectuarea ară
turilor. ca si la executarea altor 
lucrări de sezon.

Puternic stimulați de sarcinile, 
orientările si indicațiile secretaru
lui general al partidului — se ara
tă in încheierea telegramelor — 
toți oamenii muncii de la sate sînt 
hotărîti să obțină rezultate cît mai 
bune în întreaga activitate, pentru 
a întîmpina cu meritorii fapte de 
muncă marele forum al comuniști
lor români.

La sfeclă de zahăr
IN JUDEȚUL BRĂILA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Roșiori — 126 200 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL ALBA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Sinmiclăuș — 112 750 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Gabud — 110 210 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL GIURGIU
O întreprinderea Agricolă de Stat 

Prundu — 111200 kg la hectar

IN JUDEȚUL DOLJ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Giubega — 110 200 kg Ia 
hectar

IN JUDEȚUL SUCEAVA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Moara — 108 800 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Zamostea — 108 200 kg 
la hectar

Vă informăm despre; 
Radioreceptoare portabile și staționare

Radioreceptorul portabil și sta
ționar a devenit aproapele nostru. 
..însoțitorul" comod și util în con
cedii. ..piesa*  înglobată în mobilie
rul de toate zilele, permanent la 
curent cu viata planetei Pâmînt, 
cu noutățile lumii moderne, cu 
preocupările și preferințele noas
tre diurne. Astăzi, electronica ro
mânească. în pas cu ultimele cu
ceriri în domeniu, s-a aliniat ce
rințelor pieței mondiale si. fireș
te. ale pieței Interne, lansînd noi 
și noi modele și tipuri de apara
te competitive. Iată cîteva noutăți 
pe care Gheorghe Mares, șef servi
ciu în Direcția Comercială pentru 
Mărfuri Metalo-Chimice din ca
drul Ministerului Comerțului Inte
rior. le aduce la cunoștință citito
rilor noștri : „întreprinderea ie
șeană „Tehnoton" a conceput și 
realizat două noi tipuri de radio
receptoare portabile. „Tempo", cu 
două lungimi de undă (medii și 
ultrascurte), cu ceas electronic în
globat cu afișaj. cu diode luminis- 
cente. Stabilirea orei curente, a 
orei de deșteptare și a datei face

Ieri, la Copenhaga, în preliminari
ile Campionatului mondial, s-a jucat 
meciul Danemarca — România al 
grupei I europene. Gazdele au cîști
gat cu 3—0 (2—0), prin golurile 
înscrise de K. Nielsen (min. 4), B. 
Laudrup (min. 27) și Povlsen (min. 
80).

Ultimul meci din această grupă, 
meci decisiv pentru calificarea în 
turneul final al Campionatului mon
dial, va avea loc Ia București, în 
ziua de 15 noiembrie. In clasamen
tul grupei, echipa daneză are in pre
zent opt puncte, iar echipa noastră 
șapte puncte.

*
RUGBI. Ieri, la Bîrlad •-■ dispu

tat meciul international amical de 
rugbi dintre echipa României și 
selecționata din Samoa de Vest, afla
tă în turneu în tara noastră. Rug- 
biștii români au obținut victoria 
cu scorul de 15—10 (9—10).

SCRIMA. Campionatele balcanice 
de scrimă pentru juniori au conti
nuat in sala de atletism a Comple
xului sportiv „23 August" din Capi
tală cu probele de floretă pe echipe, 
în competiția masculină victoria a 
revenit selecționatei României (8 
puncte), urmată de formațiile Iu
goslaviei. Greciei. Bulgariei (cu cite 
4 puncte) și Turciei (zero puncte), 
întrecerea feminină a fost cîștigată

La porumb 
în cultură 

irigată
IN JUDEȚUL TULCEA

• Cooperativa Agricolă de Pro- 
' ducție Beștepe — 31 900' kg la
hectar

IN JUDEȚUL GIURGIU
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Adunații Copăceni — 30 600 kg 
la hectar

La porumb 
în cultură 
neirigată

IN JUDEȚUL SUCEAVA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Dumbrăveni — 23 120 kg 
Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Verești — 22 810 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL BOTOȘANI
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Roma — 23110 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Havîrna — 22 720 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Leorda — 22120 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL BIHOR
• Cooperativa Agricolă de ■ Pro

ducție Episcopia Bihor — 22 480 
kg la hectar

IN JUDEȚUL SATU MARE
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Foieni — 22 230 kg la 
hectar

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Satu Mare — 21190 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL PRAHOVA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Mizil — 21 830 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Tîrgușorul Nou — 21560 
kg la hectar

parte din programul acestui apa
rat funcțional cu audiție deosebi
tă. cu design modern. De aseme
nea. aparatul ..Golf" are perfor
mante similare cu cele ale cunos
cutului aparat „Mamaia". Dincolo 
de aceste radioreceptoare, aceeași 
întreprindere are în procesul de 
fabricație radiocasetofoanele RC 
2 410 și RC 2 240. precum și sis
temele muzicale SM 27 100. SM 
26 070 și HiFi. Electronica bucu- 
reșteană se înscrie pe linia nou
tăților menționate cu un televizor 
alb-negru „Sirius 111". aparat sim
plificat și îmbunătățit. Firește, ală
turi de noutățile menționate, ra
ioanele specializate ale comerțului 
de stat și unitățile de profil dis
pun de cunoscutele radioreceptoa
re „Solo 500". „Gloria". „Iris". 
„Terra". „Junior". „Duo" etc. Nu
mai in Capitală, de pildă. 60 de 
unități ale întreprinderii „Tehno- 
metal" comercializează produsele 
amintite. La unitatea nr. 71 a în
treprinderii menționate, Ion Neacșu, 
șeful unității, recomandă „Solo 500". 
cu 4 lungimi de undă, și „Gloria",

IN JUDEȚUL ARGEȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Ungheni — 21 580 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL ALBA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Sard — 21520 kg Ia 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cricău — 20 430 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL TULCEA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Luncavița — 21 500 kg la 
hectar
IN JUDEȚUL VRANCEA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Adjud — 20 200 kg la 
hectar
La ardei gras

IN JUDEȚUL DOLJ
• Stațiunea de Cercetări șl Pro

ducție de Legume Ișalnița — 
85 500 kg la hectar
La ardei capia

IN JUDEȚUL BRĂILA
• Stațiunea de Cercetare și Pro

ducție Legumicolă Tudor Vladi- 
mirescn — 123 900 kg la hectar

La ardei gogoșari
IN JUDEȚUL BRĂILA

• Asociația Economică de Stat șl 
Cooperatistă Jirlău — 96 750 kg 
la hectar — producție record

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Jirlău — 95 800 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ciocile — 95 000 kg la 
hectar

La tomate
IN JUDEȚUL DOLJ

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Negoi — 112 290 kg la 
hectar
IN JUDEȚUL VRANCEA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Hingulești — 110 200 kg 
Ia hectar

La morcovi
IN JUDEȚUL DOLJ

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Izvor — 70 040 kg la
hectar

La struguri 
pentru vin 

IN JUDEȚUL VRANCEA
• întreprinderea Agricolă de Stai 

Coteștl — 21 500 kg Ia hectar
• Asociația Economică Intercoo- 

peratistă Viticolă Coteștl — 
20 700 kg la hectar

IN JUDEȚUL VILCEA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Mădulari — 21150 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Lungești — 21110 kg la 
hectar

La mere
IN JUDEȚUL BOTOȘANI

• Asociația Economică Intercoo- 
peratistă Vitipomicolă Frumu
șica — 38 510 kg la hectar

IN JUDEȚUL DOLJ
• întreprinderea Agricolă de Stai 

Sadova — 35 200 kg Ia hectar

IN JUDEȚUL VILCEA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Călimănești — 31460 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Păușești-Măglași — 31 270 
kg la hectar

La prune
IN JUDEȚUL VILCEA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Șutești — 21110 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL ARGEȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Budeasa — 16150 kg la 
hectar

cu 5 lungimi, aparate ale căror per
formante sînt bine cunoscute. Din
tre radioreceptoarele de mici di
mensiuni. portabile, cu două lun
gimi de undă, cu alimentare la 
baterii. „Iris", „Terra", „Duo" (aces
ta din urmă cu . posibilități de a- 
limentare și la rețea) s-au dove
dit a fi printre cele mai solici
tate. mai cu seamă de tineri. Ca 
aparate staționare bine primite de 
cumpărători s-au dovedit a fi cu
noscutul „Club", produs al între
prinderii ieșene, și „Nostalgic", a- 
parat retro lansat de „Electroni
ca" de pe platforma Pipera.

Fiabile, toate pe circuite Inte
grate, cu design modern, cu car
case ușodre din plastic, in afara 
celor staționare, aceste aparate pot 
fi în orice împrejurare o compa
nie agreabilă, de neînlocuit. Ele se 
află la vînzare in toate raioanele 
specializate ale magazinelor comer
țului de stat și in unitățile de pro
fil din întreaga tară. (Marta 
Cuibuș).

în Editura Politică a apărut:

NICOLAE CEAUSESCU•
Cuvînțare la Consfătuirea de lucru 

pe probleme economice 
de la Comitetul Central 

al Partidului Comunist Român
— 5 octombrie 1989 —

Succes al constructorilor noii magistrale 
feroviare Pitești — Vilcele — Rîmnicu Vilcea
într-o telegramă adresată to

varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, de comitetele 
județene Argeș și Vilcea ale P.C.R., 
constructorii noii magistrale fero
viare Pitești — Vilcele — Rîmnicu 
Vilcea, comuniștii, oamenii muncii 
din cele două județe raportează 
străpungerea, în aceste zile, a tune
lului Gibei, în lungime de 2 240 metri, 
realizare care apropie mult darea în 
funcțiune a noii linii ferate. Obiec
tiv de importanță deosebită pentru 
economia națională, realizare tehni
că șl constructivă majoră, magistrala 
feroviară Vilcele — Rîmnicu Vilcea 
scurtează cu peste 120 km drumul 
dintre Pitești și Valea Oltului, asi
gură o legătură rapidă cu această 
parte a țării, înscriindu-se între ma
rile înfăptuiri ale României socialis
te. Pentru realizarea acestui mare 
obiectiv a fost necesar să se con
struiască 10 viaducte — între care 
viaductul Topolog construit la o 
Înălțime de peste 50 de metri și

Cronica zilei
Cu prilejul Zileî naționale a Spa

niei, miercuri a avut loc în Capitală 
o manifestare culturală, organizată 
de Institutul Român pentru Relații
le Culturale cu Străinătatea, în ca
drul căreia au fost prezentate im
presii de călătorie din această țară 
și s-a vizionat un film documentar 
spaniol.

Au participat membri al conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, un 
numeros public.

A fost prezent Antonio Nuftez 
Garcia Saucă, ambasadorul Spaniei 
la București.

★
La sala „Dalles" din Capitală s-af 

deschis, miercuri, expoziția „Tapi
serie și broderii artistice" din Repu
blica Populară Chineză. Organizată 
cu prilejul „Zilelor culturii R.P. 
Chineze" in țara noastră, expoziția 
prezintă piese de o profundă origi
nalitate, ilustrative pentru îndelun
gata tradiție a tapiseriei și broda.tu- 
lui artistic în China. în cadrul ex
poziției au loc proiecții de filme do
cumentare din R.P. Chineză.

La vernisaj au luat parte membri

Oficiile județene de turism si 
I.T.H.R. București organizează. în 
această perioadă, excursii pe Li
toralul românesc al Mării Negra 
și în Delta Dunării.

Gazdele sînt bine pregătite să 
ofere un sejur plăcut, prin caza
rea în hoteluri confortabile si ser
virea mesei în restaurante. La 
dispoziția oaspeților există un 
bogat program da divertisment.

tv
19,00 Telejurnal
19,30 Partid șl țară — o unică voință
19,45 Agricultura — programe prioritare
20,05 Laureațl ai Festivalului național 

„Cîntarea României"
20,20 File de glorioasă istorie. Neclintiți 

In vatra străbună
20,40 Film artistic. „Tereza". Producție 

a studiourilor cehoslovace. Cu : 
Milan Krasko, Vlado Muller, Dana 
Kllchova, Marta Cernicka. Regia : 
Andrej Lettrlcb

21,50 Telejurnal

vremea
Prognoza meteorologică pentru Inter

valul 12 octombrie (ora 20) — 15 octom
brie (ora 20). in țară : Vremea va fi 
in general frumoasă, cu cerul variabil, 
mai mult senin, in sud, dar cu înnorărl 
temporare în nord. Precipitații sub for
mă de ploaie vor cădea, pe alocuri, în
deosebi in primele zile, în zonele nor
dice și sub formă de ploaie, lapoviță șl 
ninsoare, izolat și trecător, în zona 
montană din nord. Vint slab pină la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între zero și 10 grade, local 
mai coborite In primele nopți în vestul 
șl centrul țării și în zona subcarpatică 
din sud, unde se va produce brumă, 
iar cele maxime, in creștere ușoară și 
treptată, și se vor situa, în general, 
între 12 și 22 de grade. Se va semnala 
ceață, mal ales în zonele depreslonare. 
In București : Vremea va fi predomi
nant frumoasă, cu cerul variabil. Vînt 
slab ptnă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 4 șl 8 gra
de, cele maxime intre 18 și 22 de grade. 
Dimineața, ceață. 

avi nd o lungime de 1 300 metri —, 
două poduri de mari dimensiuni 
peste Argeș și Olt, 122 podețe, un 
mare număr de ziduri de sprijin și 
consolidări de terasamente, devieri 
de cursuri de rîuri, excavarea a zeci 
de milioane de metri cubi de pă- 
mînt.

Ferm convinși că în frunte cu dum
neavoastră gloriosul nostru partid co
munist, patria noastră socialistă vor 
merge neabătut înainte, vor cu
ceri noi și noi victorii pe minunatul 
drum al dezvoltării economlco-so- 
ciale, al făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a comunis
mului — ge arată In încheierea tele
gramei — vă rugăm să ne permiteți, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să exprimăm din 
nou dorința și voința noastră fierbin
te, alături de întregul partid și po
por, ca dumneavoastră, fiu strălucit 
al națiunii noastre, înflăcărat pa
triot revoluționar, să fiți reales la 
Congresul al XlV-lea în funcția 
supremă de secretar general al 
Partidului Comunist Român.

al conducerii Consiliului Culturii șl 
Educației Socialiste, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
Uniunii Artiștilor Plastici, oameni 
de artă și cultură, un numeros pu
blic.

Au participat, de asemenea, mem
bri ai conducerii Companiei pentru 
expoziții a Ministerului Culturii din 
R.P. Chineză.

Au fost prezențl Wang Jinqlng, 
ambasadorul R.P. Chineze la Bucu
rești, alți șefi de misiuni diploma
tice acreditați In țara noastră.

★
Cu prilejul celei de-a 46-a ani

versări a Zilei Armatei Populare 
Polone, ambasadorul R. P. Polone la 
București. Jerzy Wozniak, a oferit, 
miercuri, un cocteil.

Au participat membri al conduce
rii Ministerului Apărării Naționale, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, generali șl ofițeri, 
alte persoane oficiale.

Au fost prezențl șefi de misiuni 
diplomatica și atasati militari acre
ditați iii tara noastră.

(Agerpres)

Este important de reținut că In 
această perioadă se beneficiază de 
tarife reduse.

Pentru colectivele de oameni al 
muncii din întreprinderi si institu
ții. de pe marile platforme in
dustriale. orice sfîrșit de săptămînă 
poate fi agrementat de o excursie 
cu trenul pe Litoral șl In mirifica 
Deltă a Dunării.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

FOTBAL

Ieri, la Copenhaga, Danemarca - România 3-0

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să vă exprim gratitudinea mea profundă șl prețuirea pentru me
sajul de felicitare pe care ni l-ați adresat cu ocazia Zilei naționale a Rega
tului Arabiei Saudite.

Cu cele mai bune urări de sănătate șl fericire pentru dumneavoastră, da 
progres și prosperitate pentru poporul României.

FAHD BIN ABDUL AZIZ AL SAUD |
Regele Arabiei Saudite

Intre 14-22 octombrie

Tîrgul Internațional București -1989 
-prestigioasă manifestare economică

Prestigioasă manifestare econo
mică internațională, ajunsă, lată, la 
cea de-a XV-a ediție, Tîrgul Inter
național București — 1989 se va 
desfășura în perioada 14—22 octom
brie în complexul expozițional din 
Piața Scînteii. Cîștigînd de la un 
an la altul un bine meritat pres
tigiu internațional, actuala ediție a 
tîrguiui constituie un nou și impor
tant prilej de prezentare a remar
cabilelor realizări obținute de eco
nomia românească, a potențialului 
său tot mai puternic, precum și un 
mijloc important de dezvoltare a re
lațiilor economice de colaborare cu 
celelalte state ale lumii, fără deo
sebire de orînduire socială, în spi
ritul principiilor afirmate consec
vent de conducătorul partidu
lui șl statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, referitoare la 
respectarea egalității, independen
ței și suveranității naționale, nea
mestecul in treburile interne și a- 
vantajul reciproc.

Ca și edi
țiile anterioare, 
T.I.B. — ’89 se va 
desfășura sub 
generoasa deviză 
„COMERȚ — CO
OPERARE — 
DEZVOLTARE — 
PACE" și va oferi 
tuturor partici- 
nantilor și vizi
tatorilor o imagi
ne de ansamblu, 
cuprinzătoare cu 
privire la pro
gresele Înregis
trate în dezvol
tarea tuturor ra
murilor econo
miei naționale, 
progrese eviden
țiate de oferta 
de export diver
să, tot mai com
plexă a țării noas
tre, care consti
tuie o bază sigu
ră. deosebit de
favorabilă pentru Încheierea de 
noi contracte și tranzacții co
merciale. Așa cum se cunoaș
te, atît In anul 1990, cit și in 
cincinalul viitor se prevăd rit
muri sporite de creștere a volu
mului comerțului exterior. Impor- 
tind o mare parte din materii prime 
și resurse energetice, precum și o 
serie de materiale pe baza unui 
export corespunzător de mărfuri 
menit să conducă la crearea unei 
balanțe echilibrate și la realizarea 
unul sold pozitiv, in întărirea re
zervelor valutar-financiare — cum 
sublinia secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la recenta Consfătuire de lucru pe 
probleme economice de la C.C. al 
P.C.R. — întreaga activitate de 
comerț exterior reprezintă pen
tru tara noastră o problemă funda
mentală a dezvoltării economico-so- 
ciale. Din această perspectivă, pre
tutindeni, la nivelul tuturor ramu
rilor, al întreprinderilor este nece
sară o amplă mobilizare a capacită
ții creatoare a tuturor oamenilor 
muncii, in vederea valorificării su
perioare a bogatului potențial de 
inteligentă tehnică, a resurselor 
materiale și umane ale țării. Se cer, 
de asemenea, intensificate puternic 
acțiunile pentru popularizarea rea
lizărilor economiei românești și cu
noașterea de către toți partenerii a 
bogatei oferte de export, astfel incit 
să se asigure lărgirea schimburilor 
comerciale, participarea țării noas
tre la circuitul mondial de valori.

Oglindind in mod concret cele mai 
noi realizări obținute in toate sec
toarele de activitate ale economiei, 
favorizînd apoi, prin condițiile crea
te, un larg schimb de informații. 
Înlesnind contactele directe dintre 
diverși specialiști și oameni de afa
ceri, Tîrgul Internațional București 
constituie unul dintre mijloacele 
cele mai importante de dezvoltare 
a relațiilor economice, a raporturi
lor comerciale pe care România le 
întreține cu circa 150 de state ale 
lumii. Așa cum ne-a precizat tova
rășul Octavian Moarcăș, directorul 
general al întreprinderii de Tîrguri, 
Expoziții și Publicitate pentru Co
merț Exterior, la actuala ediție, a 
prestigioasei manifestări expozițio- 
nale participarea țării noastre va fi 
asigurată de 40 de întreprinderi de 
comerț exterior, care vor expune

Trebuie spus că echipa noastră 
s-a prezentat pe terenul din Co
penhaga mult sub așteptările nu
meroșilor iubitori ai fotbalului din 
țară. Cum partida de la București, 
dintre formațiile reprezentative ale 
României și Danemarcei, înseamnă 
ultima șansă de calificare pentru 
fotbaliștii noștri, se impun o ana
liză temeinică și adoptarea celor 
mai potrivite măsuri, astfel ca la 15 
noiembrie echipa României să se 
prezinte Ia nivel optim, să-și valo
rifice pe deplin potențialul și să ob
țină victoria pe terenul propriu.

★

de echipa României — 8 puncte, pe 
locurile următoare clasindu-se Bul
garia (6 p). Iugoslavia. Grecia și 
Turcia.

FOTBAL. Rezultate înregistrate 
miercuri seara în preliminariile 
Campionatului mondial de fotbal 
(zona europeană) : grupa I : Bul
garia—Grecia 4—0 ; grupa a Il-a : 
Polonia—Anglia 0—0 ; grupa a V-a : 
Iugoslavia—Norvegia 1—0 ; grupa a 
Vl-a : Irlanda—Irlanda de Nord 3—0.

VOLEI. La Lisabona, in meci con- 
tind pentru competiția feminină de 
volei „Cupa federației internaționa
le", echipa Rapid București a Între
cut cu scorul de 3—0 (15—3. 15—1, 
15—3) formația portugheză Benfica. 

produsele realizate de 700 de între
prinderi, institute de cercetare, cen
trale industriale, pe o suprafață ce 
însumează peste 50 000 metri pă- 
trați. Cea mai mare parte a expo
natelor românești sînt noutăți sau 
produse cu un inalt grad de moder- 

■ nizare. Printre acestea se află ma- 
șinile-unelte, utilajele pentru indus
tria minieră, mijloacele de trans
port. respectiv locomotive, vagoane, 
autocamioane și autobasculante, 
autoturisme de teren și de oraș, 
elicoptere, planoare, motoplanoare 
ș.a.

Un Întreg pavilion, respectiv „V“, 
din cadrul tîrguiui, este rezervat in
dustriei chimice. Aici va fi expu
să, acum lucrîndu-se la ultimele 
pregătiri dinaintea deschiderii, o 
largă paletă de produse ale acestei 
ramuri de bază a economiei națio
nale. Reținem, la o sumară trecere 
în revistă, produsele de mic tonaj 
și de sinteză fină, cauciucul poli- 
izoprenic, firele și fibrele chimice, 

coloranții, medi
camentele, pro
dusele cosmetice, 
anvelopele si al
tele. Bogat repre
zentate vor fi si 
standurile in care 
expun unitățile 
industriei electro
nice si electro
tehnice. Printre 
produsele expu
se se vor nu
măra calculatoa
re si minical- 
culatoare. roboti 
industriali, auto
mate programa
toare. o largă 
gamă de apara
te electrocasnice. 
Pe de altă parte, 
in pavilionul „B“ 
vor fi expuse 
mărfurile execu
tate de industria 
ușoară, caracte
ristica principală 

a tuturor produselor prezentate aici 
fiind noutatea și linia modernă in 
care au fost executate.

Datorită prestigiului cîștigat pe 
parcursul edițiilor anterioare, Tîrgiil 
Internațional București — 1989 va 
cunoaște o participare deosebită, un 
număr sporit de țări și firme străi
ne anunțîndu-și prezența. Astfel, 
cum sintem informați, la T.I.B. — ’89 
vor participa circa 550 de firme din 
45 de țări ale lumii. Vor fi prezen
te cu pavilioane naționale 30 de 
țări, printre care Albania, Austra
lia, Austria, Belgia, Brazilia, Bul
garia, Canada, Cehoslovacia, Chile, 
Costa Rica, Cuba, Elveția, Franța, 
R.D. Germană, R.F. Germania, Is
rael, Italia, Iugoslavia, Japonia, Ni
geria, Norvegia, Palestina, Polonia, 
Spania, Suedia, S.U.A., Turcia, Un
garia, U.R.S.S., Zair. Cît privește 
firmele cu stand individual, acestea 
sînt fie participanți tradiționali sau 
mal noi din țările mai sus mențio
nate, fie din altele, printre care 
Cipru, Danemarca, Grecia, Olanda, 
Liechtenstein etc.

Pe parcursul desfășurări! presti
gioasei manifestări economico-expo- 
ziționale, vor mai fi organizate con
ferințe și simpozioane, alte aseme
nea acțiuni, care să ofere partici- 
panților un cadru optim de discuții 
și negocieri, de schimburi de idei 
și informații, pentru încheierea 
unor contracte reciproc avantajoa
se. Totodată, la actuala ediție a tîr
guiui vor fi organizate zile ale spe
cialiștilor din diverse domenii, în 
cadrul cărora reprezentanții între
prinderilor de comerț exterior vor 
avea prilejul să cunoască în detaliu 
problemele care-i interesează și să 
prezinte concret oferta proprie, să 
participe la demonstrații tehnice. 
Așa cum ne asigură organizatorii, 
activitatea comercială în cadrul tir- 
gului a fost pregătită din timp, pe 
baza unui program elaborat cu spri
jinul Camerei de Comerț și Indus
trie a Republicii Socialiste Româ
nia. Cu convingerea deci că ac
tuala ediție a Tîrguiui Internațional 
București își va aduce o contribuție 
însemnată la dezvoltarea schimbu
rilor comerciale, a relațiilor de coo
perare ale României cu tot mal 
multe state, în condiții de recipro
citate, urăm succes tuturor partici- 
panților la actuala ediție a acestei 
prestigioase manifestări.

Nicolae MIUTARU

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
Pentru a marca una din trăsătu

rile specifice ale sezonului de 
^oamnă și. totodată, pentru a sa
tisface cele mai diverse preferin
țe ale unui mare număr de parti- 
cipanți, duminică 15 octombrie 
este programată o nouă TRAGERE 
MULTIPLĂ LOTO, sub genericul 
„Tragerea Loto a Toamnei", ceea 
ce înseamnă și o multitudine de 
avantaje. Pentru că o astfel de 
acțiune prezintă o formulă tehnică 
dintre cele mai atractive, cu 8 ex
trageri „legate" cite două, echi- 
valînd. practic, cu 4 trageri LOTO 
obișnuite, cu posibilitatea de a se 
cîștiga si cu 3 numere din 18 ex
trase. La rîndul său. paleta de 
cîștiguri este de o mare varietate, 
astfel că oarticipantii vor avea po
sibilitatea de a obține autoturisme, 
excursii peste hotare, precum si 
numeroase cîștiguri in numerar 
de valori fixe si variabile. De re
ținut că biletele în valoare de 25 
de lei asigură accesul la toate cele 
72 de numere extrase si. implicit, 
la toate cele 14 categorii de cîști- 
guri. Termenul limită de partici
pare cu numerele favorite este 
sîmbătă 14 octombrie.

NUMERELE EXTRAGE 
LA TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 11 OCTOMBRIE 1989
EXTRAGEREA I : 36 32 25 14 

23 37.
EXTRAGEREA A II-A : 40 33 29 

38 10 13.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

513 548 LEI, din care 25 219 lei re
port la categoria 1.



I

TEZELE PENTRU CONGRESUL AL XIU LEfl AL PARTIDULUI, OBIEHTARI 
EUNUAMENTALE ALE POLITICII EXTERNE A ROMÂNIEI SOCIALISTE

„Rolul femeii in procesul dezvoltării -1989“
Un document al O.N.U.

DEZARMAREA NUCLEARĂ 
-condiție hotărîtoare pentru 
edificarea unei lumi a păcii

Este necesar să ne angajăm - împreună cu toate popoarele din 
Europa, din întreaga lume - într-o acțiune și luptă fermă împotriva 
modernizării armelor tactice și cu rază scurtă de acțiune, pentru în
ceperea tratativelor în scopul eliminării definitive a acestor arme și 
pentru continuarea luptei în vederea unui acord de reducere cu 50 la 
sută a armelor strategice-nucleare, a eliminării complete, pînă în 
anii 2000, a tuturor armelor nucleare! Aceasta este singura cale pen
tru supraviețuire, pentru existența vieții pe planeta noastră!

NICOLAE CEAUȘESCU
Tezele pentru Congresul al XIV- 

lea al partidului oferă — prin investi
garea pătrunzătoare a evoluțiilor și 
tendințelor de bază din viata inter
națională, prin aprecierile realiste 
pe care le formulează, prin orientă
rile principiale pe care le reafirmă, 
prin ansamblul soluțiilor construc
tive pe care le avansează — imaginea 
vie a unei politici externe (linamice, 
novatoare, indisolubil legată da gin- 
direa teoretică și activitatea practi
că a secretarului general al partidu
lui, președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de atașamentul 
său neclintit față de marile dezide
rate de pace, libertate și progres ale 
tuturor popoarelor.

Armele nucleare — într-o 
continuă proliferare. Est® 0 
realitate de neocolit, pusă conclu
dent în evidentă de evoluțiile 
din ultimul timp. că amenin
țarea unei conflagrații cu conse
cințe Incalculabile este departe de 
a dispărea atît timp cît con
tinuă să se manifeste politica de 
forță și dominație, cu corolarul ei 
nemijlocit — cursa înarmărilor, în 
primul rînd nucleare, care face să 
planeze deasupra omenirii spectrul 
distrugerii totale. Iată de ce, una 
din ideile care străbate de la 
un capăt la altul Tezele pentru 
Congresul al XIV-lea al parti
dului și, totodată, una din op
țiunile fundamentale ale întregii 
politici externe românești o consti
tuie imperativul, clar reafirmat, al 
Înlăturării neintirziate a primejdiei 
nucleare, al scoaterii în afara legii 
a armelor celor mai ucigătoare 
create vreodată de om si care îi 
pun sub sgmnul întrebării Insăsi 
supraviețuirea sa.

Este drept, acordul sovleto-a- 
merican de ellrtiinafre a rachetelor 
cu rază medie de acțiune a repre
zentat un pas pozitiv, pe care Româ
nia, prin glasul președintelui său, 
l-a salutat ca atare, reliefindu-1 Insă 
dimensiunile modeste („o picătură 
in oceanul armelor nucleare") și 
avertizînd, totodată, în spiritul realis
mului politic. împotriva unul opti
mism exagerat, a unor stări euforice. 
Evoluțiile următoare au confirmat 
această apreciere realistă. Practic, 
în loc ca lucrurile să meargă îna
inte, ca procesul dezarmării nuclea
re să continue cu alte acțiuni mult 
mai substanțiale, s-a produs ceea ce 
echivalează cu o dare înapoi. Pro
iectele N.A.T.O. de modernizare a 
rachetelor terestre cu rază scurtă 
da acțiune șl tactice nu numai 
că ar anula efectele lichidării 
armamentelor eu rază medie, dar 
ar crea chiar o forță suplimen
tară de distrugere, cu toate con
secințele ce pot decurge de aici. 
Pe de altă parte, cursa rachetelor 
nucleare strategice (cu rază lungă 
de acțiune), cu cele trei componente 
ale lor — terestre, navale și aeriene 
— nu a încetat nici o clipă. Proiec
tele de militarizare a Cosmosului, 
care comportă și anumite elemente 
nucleare, se desfășoară pe mai de
parte. în fine, poligoanele atomice 
din diverse părți ale lumii continuă 
să fie zguduite de suflul exploziilor 
experimentale.

Falsitatea unei doctrine : 
„descurajarea nucleară". 
Mal mult declt atît, Alianța nord- 
atlantică afirmă deschis că se va 
bizui și de acum înainte pe discre
ditata strategie a „descurajării nu
cleare". adică pe concepția falsă că 
armele nucleare ar constitui... ga
ranția păcii, cînd, de fapt, ele re
prezintă principalul factor de sub
minare a păcii și securității mon
diale.

Cu alte cuvinte, faptele atestă. în 
modul cel mai convingător, justețea 
punctului de vedere al partidului 
nostru potrivit căruia atît timp 
cît se mențin și chiar se dezvoltă 
armele nucleare se menține și peri

colul unui dezastru planetar. în a- 
ceste împrejurări apare mai limpede 
decît oricînd cît de viabilă, de ac
tuală și profund constructivă este 
teza României socialiste: dezarma
rea, In primul rind nucleară, consti
tuie problema fundamentală a vre
murilor noastre, cerința primordială 
pentru viitorul și viața întregii ome
niri. Mai mult decit oricînd, po
poarele și statele lumii, oamenii po
litici animați de spiritul răspunde
rii au datoria să acționeze cu toată 
fermitatea în direcția' unor măsuri 
efective, nu cu caracter simbolic, în 
vederea reducerii progresive și tot 
mai substanțiale a armamentului 
nuclear, într-un proces neîntrerupt, 
care să asigure pînă la începutul 
noului mileniu lichidarea sa deplină 
și definitivă.

Reducerea substanțială a 
arsenalelor strategice — pas 
decisiv spre denuclearizarea 
planetei ansamblul măsurilor 
ce se impun neintîrziat, in concep
ția tării noastre, așa cum își găsește 
ea reflectarea și în Tezele pentru 
viitorul congres, o însemnătate deo
sebită prezintă reducerea cu 50 la 
sută a armelor nucleare strategice, 
care ocupă ponderea principală in 
arsenalele nucleare existente, con
stituind cea mai mare primejdie la 
adresa omenirii. Se știe că tratative
le dintre S.U.A. și U.R.S.S. în acest 
domeniu (cunoscute sub denumirea 
de START), care se desfășoară de 
mai mulți ani, au fost reluate, la In-, 
ceputul lunii octombrie, ele avînd 
loc în contextul concesiilor recipro
ce anunțate în urma recentelor con
tacte politice sovieto-americane, în 
legătură, pe de o parte, cu proiectul 
..războiului stelelor", iar pe de alta 
cu rachetele balistice intercontinen
tale mobile, concesii apreciate a fi 
de natură să accelereze realizarea 
unui acord.

Desigur, există unele aspecte care 
se cer clarificate, cum ar fi cele pri
vind sistemele de rachete intercon
tinentale terestre, amplasate pe plat
forme feroviare sau rutiere : par
tea americană a anunțat că tși re
trage opoziția față de asemenea sis
teme, pe care, spre deosebire de 
partea sovietică, încă nu le posedă, 
cu condiția însă a aprobării de către 
Congresul S.U.A. a fondurilor nece
sare dezvoltării unor sisteme pro
prii similare. Cu alte cuvinte, sa 
conturează posibilitatea repetării si
tuației paradoxale din anii trecuți, 
cînd, mai întli, noile rachete ameri
cane cu rază medie de acțiune au 
fost Instalate In Europa occidentală, 
iar apoi s-a trecut la . distrugerea 
lor, conform tratatului Încheiat între 
timp. Pe bună dreptate, s-a pus a- 
tunci întrebarea dacă nu ar fi fost 
mai bine. încă de la început, ca 
aceste rachete să nu fie amplasate; 
s-ar fi evitat, astfel, o risipă inutilă 
de fonduri și resurse și, mal . ales, 
s-ar fi preîntîmpinat unele momente 
de serioasă Încordare politică.

Dincolo de aceasta, rămîn de sur- 
montat obstacolele decurgîhd din 
configurația .asimetrică a arsenale
lor nucleare ale celor două puteri, 
axate cu precădere de partea sovie
tică pe rachetele cu bază terestră, 
iar de partea americană, pe rache
tele cu bază pe submarine. Ase
menea dificultăți nu sînt insă impo
sibil de depășit și opinia publică de 
pretutindeni este îndreptățită să 
ceară încheierea cît mai grabnică a 
unui acord care să ■ marcheze un pas 
cil adevărat decisiv pe calea dezar
mării nucleare : reducerea cu circa 
6 000 de focoase nucleare de fiecare 
parte a arsenalelor strategice exis
tente.

Componente inseparabile 
ale procesului de înlăturare 
a primejdiei atomice. °Pini» 
publică este îndreptățită, în egală mă

sură, să aștepte ca renunțarea de a 
se lega într-un „pachet" realizarea 
acestui acord de netranspunere în 
practică a unor stadii mai avansate 
ale proiectului american „războiul 
stelelor", inclusiv testarea în spațiul 
cosmic a rezultatelor cercetărilor de 
laborator, nu înseamnă și nu poate 
însemna că se deschide cale liberă 
militarizării acestui spațiu, ci, dim
potrivă, trebuie să îndemne la reți
nere, la atitudine responsabilă, por
nind tocmai de la primejdiile, sub
liniate nu o dată de tara noastră, pe 
care le implică transferarea de pe 
Pămint in Cosmos a cursei înarmă
rilor, cu componenta sa nucleară.

își pierde tot mai mult orice jus
tificare — dacă a existat vreodată o 
asemenea justificare I — și conti
nuarea experiențelor nucleare, im- 
punîndu-se, așa. cum România a 
susținut și susține în mod statornic, 
sistarea imediată a acestor expe
riențe, sursă de gravă poluare a 
mediului înconjurător, permanentă 
amenințare la adresa întregului 
ecosistem planetar.

Procesul denuclearizărll, așa cum 
este văzut de țara noastră și cum 
este promovat în Tezele pentru a- 
propiatul Congres, nu poate, firește, 
exclude armele cu rază scurtă de 
acțiune și tactice amplasate in Eu
ropa. Interesele popoarelor, intere
sele păcii reclamă să se renunțe cu 
desăvirșire la modernizarea acestor 
arme, iar cele existente să fie și ele 
masiv reduse și în final eliminate. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît în 
prezent se apreciază că există șanse 
reale1 ca la negocierile de la Viena 
să se ajungă la o reducere însemna
tă a efectivelor militare și a arma
mentului clasic de pe continent pînă 
la niveluri paritare -intre cele două 
alianțe, eliminîndu-se astfel dis
proporțiile invocate de cercurile 
atlantice pentru proiectele de mo
dernizare avute in vedere.

Un amplu program de ac
Reafirmînd aceste direcțiițiune.

principale pentru înlăturarea coșma
rului unei catastrofe fără precedent, 
pentru salvarea vieții pe planeta 
noastră. Tezele pentru Congresul al 
XIV-lea deschid calea soluționării 
definitive a unei probleme de care 
depind destinele întregii umanități. 
Propunerile avansate de România la 
actuala sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U., in spiritul cerințelor 
formulate în Teze, se constituie in
tr-un program amplu si coerent de 
acțiune. Ia a cărui înfăptuire sint 
chemate să-si aducă contribuția for
țele social-politice cele mai largi. 
Desigur, prin amploarea si gravitatea 
lor. problemele nucleare nu privesc 
numai cele două mari puteri, nu pri
vesc numai țările care posedă aces
te arme. într-un război nuclear 
armele folosite nu ar alege și 
nici nu ar cunoaște granițe, efec
tele lor ar fi resimțite de întreaga 
umanitate și, de aceea, toate țările, 
toate popoarele, sint vital interesate 
și au datoria să participe cit mai ac
tiv la lichidarea acestei primejdii, 
să Impună renunțarea la vechea po
litică de forță, la politica „descu
rajării nucleare", adoptarea unei po
litici noi, de pace și colaborate, spre 
binele și progresul tuturor.

Conștientă de această necesitate. 
România este ferm hotărîtă, așa 
cum se afirmă răspicat în Teze, să 
acționeze și, în viitor, cu aceeași vi
goare și consecvență care i-au adus 
renumele bine meritat de „tară a 
păcii". Iar chezășia împlinirii unui 
asemenea angajament o constituie 
realegerea, susținută de toti co
muniștii, de întreaga națiune, în 
înalta funcție de secretar gene
ral al partidului a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a cărui prodi
gioasă activitate se identifică cu in
teresele supreme de dezvoltare paș
nică și liberă a poporului român, 
a tuturor popoarelor. într-o lume 
mai bună, mai dreaptă si mai sigură.

Romulus CAPLESCU

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). 
— în numeroase țări, femeile conti
nuă să fie confruntate cu o serie în
treagă de probleme dificile și, în 
consecință, nu sînt în măsură să 
joace un rol mai important în pro
cesul dezvoltării — apreciază docu
mentul . intitulat „Rolul femeii în 
procesul dezvoltării — 1989", difuzat 
la sediul din New York al Națiuni
lor Unite. în baza analizei unul mare 
volum de documente cu privire la 
situația femeii. în ultimii cîțiva ani, 
experții O.N.U. au relevat că, în pe
rioada de referință, creșterea econo
mică în țările în curs de dezvoltare 
a stagnat practic, fapt care s-a re
percutat și asupra situației femeilor. 
Reliefind că intr-o serie de cazuri

Sistemul discriminatoriu și ajustările practicate 
de F.M.I. sînt respinse în țările în curs de dezvoltare 

Mesaj adresat sesiunii Consiliului U.N.C.T.A.D.
GENEVA 11 (Agerpres). — Pre

ședintele Venezuelei, Carlos Andres 
Perez, denunță, într-un mesaj adre
sat actualei sesiuni a Consiliului 
U.N.C.T.A.D., totalitarismul economic 
promovat de Fondul Monetar Inter
național și jumătățile de măsuri su
perficiale adoptate în vederea redu
cerii poverii datoriilor externe ale 
țărilor în curs de dezvoltare. în po
fida urgentei situației, F.M.I. — a 
arătat șeful statului venezuelean — 
s-a mulțumit să Intervină prin sim
ple ajustări, fără să tină seama că 
țările în curs de dezvoltare se zbat

Pentru convocarea unei conferințe internaționale 

cu privire la soluționarea problemei datoriilor 

externe ale Africii
ADDIS ABEBA 11 (Agerpres). — 

Guvernul Etiopiei a lansat tuturor 
țărilor africane apelul de a-și menți
ne cu fermitate poziția comună adop
tată privind necesitatea convocării 
unei conferințe Internationale cu pri
vire la soluționarea problemei dato
riei externe a Africii, care, in pre
zent, a ajuns la 240 miliarde dolari. 
Exprimînd poziția guvernului în a- 
cest sens, cotidianul- „Ethiopian He
rald" avertizează că datoria externă 
a Africii poate să atingă 550 miliarde 
dolari pină în anul 2000, deoarece

In favoarea încheierii unei convenții privind interzicerea
recrutării și folosirii mercenarilor

Raport difuzat la sesiunea
NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). 

— La sesiunea a 44-a a Adunării 
Generale a O.N.U. a fost difuzat un 
raport care evidențiază necesitatea 
încheierii cît mai grabnice a Conven
ției internaționale privind interzice
rea recrutării, folosirii, finanțării si 
instruirii mercenarilor. Relevînd, în
tre altele, o reducere considerabilă pe 
plan mondial a activității mercenari
lor în ultimele 12 luni, raportul se 
referă la unele cazuri concrete în 
care mercenarii au fost folosiți pentru 
destabilizarea situației din unele 
state.

Analizînd diverse aspecte legate de

Evoluția situației din Africa australă
WINDHOEK 11 (Agerpres). — Ac

țiunile militare din Angola vor avea 
o influentă negativă și asupra pro
cesului de instaurare a păcii în Na
mibia după accesul acesteia la inde
pendență, a declarat Hidipo Hamu- 
tenya, secretar pentru informații al 
S.W-A.P.O. în cursul unei conferin
țe de presă care a avut loc la Wind
hoek, el a arătat că Statele Unite 
continuă ,să aprovizioneze cu arme 
organizațiile teroriste contrarevolu
ționare care acționează In sudul An- 
golei. O asemenea poziție subminea
ză eforturile comunității internațio
nale Îndreptate spre aplicarea Rezo
luției 435 a Consiliului de Securita
te asupra Namibiei și spre asigura
rea stabilității Africii australe, a 
spus eL

LUANDA 11 (Agerpres). — In ul
timele zile, membri ai grupării rebe
le Unita au continuat să întreprin
dă acțiuni cu caracter terorist în di
ferite provincii ale Angolei. rela
tează cotidianul „Jornal de Angola", 
Ca urmare a acestor acțiuni, trei 
persoane și-au pierdut viața, alte 20 
au fost rănite și s-au Înregistrat în
semnate pagube materiale. Forțele 
armate populare angoleze au între

în sfera pregătirii profesionale și a 
promovării femeii au fost înregis
trate unele progrese, autorii docu
mentului au constatat că, în majori
tatea. țărilor în curs de dezvoltare, 
pentru femei propășirea In sfera e- 
conomică, practic, a stagnat, iar pe 
plan social a încetinit în mod sub
stanțial.

Documentul scoate In evidentă ne
cesitatea promovării de către toate 
țările a unei politici de natură să 
garanteze participarea egală a tutu
ror femeilor la procesul de dezvol
tare, subliniind că egalitatea, dez
voltarea și pacea sînt condiții indis
pensabile eliminării definitive a ori
căror forme de discriminare a fe
meilor din toate sferele vieții socie
tății.

Intr-o prăpastie financiară, șl a in
stituit. pe de altă parte, un sistem 
discriminatoriu pe care aceste țări 
l-au respins ca nedrept și, in același 
timp, inadecvat. El a condamnat 
F.M.I. pentru lipsa de înțelegere, 
arătînd că eșecul planurilor naționa
le de dezvoltare se datorează siste
mului nedrept și necinstit existent 
în relațiile internaționale,' actualei 
ordini economice mondiale, care pa
ralizează acțiunile țărilor în curs de 
dezvoltare și subminează prețurile 
produselor de bază ale acestora — a 
arătat Carlos Andres Perez.

aproximativ 40 la sută din venituri
le obținute din exporturi sînt alocate 
anual numai pentru plata serviciului 
datoriei. Guvernul de la Addis Abe
ba se pronunță pentru găsirea unei 
soluții africane specifice, in cadrul 
conferinței internaționale solicitate, 
pe baza unui nou dialog cu statele 
creditoare și efectuat sub auspiciile 
O.N.U., deoarece modalitățile tradi
ționale de negociere nu sînt în măsu
ră să ușureze povara tot mai grea a 
datoriei externe africane.

Adunării Generale a O.N.U.
recrutarea mercenarilor, documentul 
atrage atenția asupra faptului că in 
conflictul din America Centrală, ală
turi de- elementele contrarevoluționa
re nicaraguane, participă activ mer
cenari de diferite naționalități, majo
ritatea fiind recrutați de organizații 
car.e acționează pe teritoriul Statelor 
Unite. Cercetările efectuate de dife
rite organisme sociale americane, se 
arată în raport, atestă participarea 
mercenarilor la traficul de stupefian
te în vederea obținerii mijloacelor fi
nanciare necesare continuării opera
țiunilor militare din America Cen
trală.

prins acțiuni de luptă împotriva a- 
cestora, distrugînd o bază a Unita 
situată in provincia Cabinda.

MAPUTO 11 (Agerpres). — Unități 
ale armatei mozambicane au obținut 
succese in cursul unor operațiuni 
militare împotriva bandelor teroris
te Renamo. în timpul luptelor au 
fost uciși 50 de teroriști, au fost dis
truse patru baze fortificate și captu
rată o importantă cantitate de arme 
șl muniții. Ca urmare, în zonele de 
graniță și de-a lungul „coridorului 
Beira" șitiiăția s-a stabilizat, a anun
țat un comuhicat al forțelor armate 
mozambicane.

★
PRETORIA 11 (Agerpres). — în 

urma amplei campanii de protest 
pe plan intern și a cererilor insisten
te ale opiniei publice mondiale, pre
ședintele R.S.A., Frederik de Klerk, 
a fost nevoit să semneze un decret 
de eliberare a opt deținuți politici 
din R.S.A., cunoscuți militanți anti- 
apartheid. Printre aceștia se află și 
Walter Sisulu, secretar general al 
Congresului Național African, con
damnat la închisoare pe viață în 
cursul procesului ce i-a fost intentat 
In 1964.

ZIUA NAȚIONALĂ A SPANIEI i--------------------------------- - j
Maiestății Sale JUAN CARLOS I

Regele Spaniei

MADRID
Cu ocazia aniversării Zilei naționale a Spaniei. îmi este plăcut să vl 

adresez. în numele poporului român și al meu personal, felicitări cordiale 
și cele mai bune urări de fericire personală, de pace și prosperitate poporului 
spaniol prieten.

Exprim și cu acest prilej încrederea că relațiile de prietenie și colaborare 
dintre România și Spania vor cunoaște, și în viitor, o dezvoltare pozitivă, 
în interesul celor două țări și popoare, al păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul spanjol marchează la 
12 octombrie Ziua Hispanității, 
sărbătoarea sa națională.

Prin strălucirea trecutului său. 
prin creațiile remarcabile care au 
îmbogățit patrimoniul umanității. 
Spania a adus o contribuție de 
seamă la progresul si civilizația 
universală. Această contribuție in
clude astăzi tot mai mult sfera 
tehnico-industrială, Spania avînd 
un nivel de dezvoltare apropiat de 
statele cele mai avansate din punct 
de vedere economic.

Anul acesta, aniversarea Zilei 
Hispanității are loc în contextul 
unei activități politico-economice 
intense pentru consolidarea proce
selor pozitive din viata internă, ca 
si pentru promovarea unei politici 
externe ne linia păcii, colaborării 
și înțelegerii, o atenție prioritară 
fiind acordată înfăptuirii securității 
si cooperării pe continentul euro
pean.

Poporul român urmărește cu in
teres evoluțiile politice si eco
nomice care au loc în Spania, 
nutrind sentimente de caldă simpa
tie fată de poporul spanioL.de care 
se simte levat prin afinități de 
origine, limbă și cultură față de 
aspirațiile sale de progres pe calea 
democrației si bunăstării. Raporțu-

Propunere privind reîncorporarea Cubei 
în Organizația Statelor Americane

LIMA 11 (Agerpres). — în orașul 
peruan Trujillo s-a încheiat reuniu
nea pregătitoare a întîlnirii la nivel 
înalt a „Grupului celor opt", la care 
au luat parte miniștrii relațiilor ex
terne din Argentina, Brazilia, Mexic, 
Peru și Uruguay, precum și delegați 
ai Columbiei și Venezuelei. Proiectul 
de declarație elaborat include pro
punerea de reîncorporare a Cubei 
în Organizația Statelor Americane 
(O.S.A.). De asemenea, a fost discu

Noi mărturii ale amestecului S.U.A. în treburile 
interne ale țărilor din America Centrală

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
Guvernul Statelor Unite a permis 
intrarea pe teritoriul național a unui 
număr mare de oponenți ai actualu
lui regim din Panama — scrie coti
dianul „The Washington Post". Prin
tre aceștia, precizează ziarul, se află 
mai multe persoane implicate în 
recenta tentativă de lovitură de stat 
din Panama.

Purtătoarea de cuvânt a Casei 
Albe, Marlin Fitzwater, a confirmat 
oficial prezenta la Miami a acestora, 
arătînd că se află in Statele Unite 
„sub autoritatea generală a pre
ședintelui", fără a furniza însă nu
mele și alte detalii.

Apel pentru eliminarea tuturor 
armelor nucleare

Un comentariu al agenției A.D.N. consacrat Congresului 
mondial al mișcării „Medicii lumii pentru preintîmpinarea 

unui război nuclear**
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Cel de-al IX-lea Congres mondial 
al mișcării „Medicii lumii pentru 
preintîmpinarea unul război nu
clear" (LP.P.N.W.), care s-a desfă
șurat la Hiroshima, a adresat tutu
ror tarilor un apel pentru elimina
rea tuturor armelor nucleare, aceas
ta fiind considerată sarcina priori
tară cea mai urgentă și importantă 
a omenirii. Lozinca actualului con
gres — „Niciodată Hiroshima — a- 
verțisment și sarcină permanentă" — 
simbolizează testamentul orașului- 
gazdă, a subliniat copreședintele 
organizației, Bernard Lown (S.U.A.), 
care a prezentat apelul. Mesajul 
Hiroshimei este limpede : Cit timp 
vor exista arme nucleare pe Pă
mint, existenta omenirii va fi ame
nințată.

In „Apelul de la Hiroshima si Na
gasaki" este criticată doctrina descu
rajării nucleare și se subliniază 
necesitatea instaurării unor noi 
principii morale și priorități. în ca
drul coexistentei popoarelor. Avînd 
in vedere amenințarea permanentă, 
congresul LP.P.N.W. a cerut inter
zicerea cit mai urgentă a tuturor 
experiențelor nucleare, această mă
sură fiind apreciată drept un pas 
hotărîtor în domeniul dezarmării. 
Nici un fel de alte măsuri parțiale 
— se arată în document — nu vor 
putea duce la oprirea cursei înar
mărilor. 

rile de prietenie si colaborare sta
tornicite între cele două țări au 
cunoscut evoluții pozitive. înregis- 
trindu-se un curs ascendent al 
legăturilor de colaborare in dome
niile economic, tehnico-stiintific si 
cultural.

Contribuții de cea mai mare În
semnătate la extinderea pe multi
ple planuri a relațiilor dintre cele 
două țări au adus convorbirile 
româno-spaniole la nivel înalt, cu 
prilejul vizitei oficiale efectuate în 
Spania. în 1979. de președintele 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. si al vi
zitei întreprinse în 1985 în țara 
noastră de regele Juan Carlos I, 
împreună cu regina Sofia.

înțelegerile convenite cu aceste 
prilejuri, documentele semnate au 
deschis noi orizonturi raporturilor 
româno-spaniole. în interesul 
ambelor țări, al cauzei păcii. în
țelegerii si securității în Europa 
si in întreaga lume.

Sărbătoarea națională a Spaniei 
reprezintă pentru poporul român 
un fericit prilej de a-si reafirma 
sentimentele sale prietenești fată 
de poporul spaniol, ca si convin
gerea că legăturile de colaborare 
dintre țările noastre vor cunoaște 
o dezvoltare tot mai puternică.

tată posibilitatea intrării in O.S.A. a 
altor trei țări — Belize, Guyana și 
Canada. O temă importantă abordată, 
care va fi supusă dezbaterii șefilor 
de stat, a fost cea privind problema 
datoriei externe a regiunii, de peste 
420 miliarde dolari. Alte acorduri a- 
doptate se referă' la acțiuni comune 
de apărare a democrației în America 
Latină, pentru combaterea traficului 
cu droguri și a terorismului, transmi
te agenția I.P.S.

NICOSIA 11 (Agerpres). — într-o 
conferință de presă desfășurată la 
Nicosia, unde se află in vizită ofi
cială. președintele Republicii Nica
ragua, Daniel Ortega, a arătat că 
Statele Unite nu au renunțat la po
litica lor de amestec în treburile 
interne ale țării sale șl la măsurile 
economice ostile. De asemenea, a 
spus președintele, guvernul ameri
can continuă să finanțeze atît gru
pările „contras", cit și alte forte de 
opoziție din Nicaragua, în încercarea 
lor de a infringe revoluția sandi- 
nistă.

De aceea, organizația își va in
tensifica prezenta campanie „Cease
fire" („încetați focul") vizind inter
zicerea tuturor experiențelor nu
cleare și va forma, împreună cu 
toate mișcările pentru pace, o coali
ție in vederea încetării acestor teste.

In numele celor 250 000 membri ai 
organizației, „Medicii lumii" au ce
rut guvernelor tuturor țărilor redu
cerea cu 50 la sută a cheltuielilor 
militare și folosirea mijloacelor ast
fel economisite pentru dezvoltare și 
pentru protejarea mediului înconju
rător. Se cheltuiesc sume astronomi
ce pentru înarmare, in timp ce lip
sesc resursele materiale și spiritua
le pentru soluționarea problemelor 
sociale arzătoare și pentru proteja
rea mediului — se relevă in docu
ment. Institutele de cercetări mili
tare secrete ar trebui să se trans
forme în institute de cercetări știin
țifice publice și să se preocupe de 
probleme ale protejării mediului în
conjurător.

Participanta la congresul mon
dial al LP.P.N.W. s-au pronunțat, 
de asemenea, pentru interzicerea 
producției de arme nucleare, in con
dițiile in care, la ora actuală, există 
60 000 focoase nucleare. LP.P.N.W., 
se arată, a format o comisie care va 
examina efectele producției de arme 
nucleare asupra sănătății și mediu
lui înconjurător.

ILE DE PRESA
e scurt

ÎNTREVEDERE LA MOSCOVA.
Mihail Gorbaciov. secretar general 
al C.C. al P.C.U.S.. președintele 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.. a 
avut o întrevedere cu Mieczyslaw 
Rakowski. prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P.. care a efectuat miercuri 
o vizită la Moscova — informea
ză agențiile T.A.S.S. si P.A.P. 
Au fost abordate probleme legate 
de relațiile sovieto-poloneze. pre
cum si aspecte ale actualității in
ternaționale.

PRIMIRE LA BEIJING. Li 
Peng. premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, l-a primit, 
la Beijing, pe Paul Victor Obeng. 
președintele Secretariatului Consi
liului National Provizoriu de A

părare al Republicii Ghana (gu
vernul ghanez). Cu acest prilej au 
fost evocate bunele relații de coo
perare bilaterală, eforturile depuse 
de cele două țări pentru promova
rea dialogului Nord-Sud si Sud- 
Sud. pentru eradicarea sistemului 
de apartheid în sudul continentu
lui african.

CONVORBIRI BULGARO-YE- 
MENITE. La Sofia a avut loc o 
primă rundă de convorbiri între 
Todor Jivkov. secretar general al 
C.C. al P.C.B.. președintele Con
siliului de Stat al R.P. Bulgaria, și 
Aii Salem El-Beida. secretar ge
neral al C.C. al Partidului Socia
list Yemenit. aflat într-o vizită de 
prietenie în Bulgaria. Au fost e

xaminate relațiile dintre cele două 
partide si țări. S-a procedat, tot
odată. la un schimb de păreri a- 
supra unor probleme internaționa
le actuale, subliniindu-se că dia
logul trebuie să se impună ca sin
gurul mijloc de soluționare a pro
blemelor globale și regionale, pen
tru edificarea unei lumi lipsite de 
arme nucleare și de violentă.

LA VARȘOVIA a avut loc o șe
dință a Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P.. care a examinat situa
ția social-politică din tară, fiind 
precizată poziția partidului fată de 
programul' de activitate al actua
lului guvern. Biroul Politic al C.C. 
al P.M.U.P. a aprobat propuneri
le legate de pregătirea celui de-al 
XI-lea Congres al partidului.

DESEMNARE PREELECTORALA 
IN GRECIA. Președintele Greciei, 
Christos Sartzetakis. l-a desemnat 
pe Yannis Grivas. președintele 
Curții Supreme, ca sef al guvernu
lui de tranziție, pentru perioada 
rămasă pînă la alegerile de la 

5 noiembrie. Decizia, care este con
formă cu prevederile constituției, 
a fost luată ca urmare a faptului 
că liderii principalelor trei partide 
politice din țară au respins sugestia 
președintelui de a participa la 
constituirea unui guvern de unita
te națională care să pregătească 
alegerile.

O PLENARA A C.C. AL P.C. 
DIN CANADA a avut loc la To
ronto. în centrul atenției s-au aflat 
probleme legate de situația inter
nă din țară, precum și o serie de 
aspecte ale vieții internaționale. 
Raportul a fost prezentat de se
cretarul general al partidului, Geor
ge Hewison.

REALEGERE. Jo Benkow. mem
bru al Partidului Conservator, a 
fost reales în funcția de președin
te al Stortingului (parlamentul) 
norvegian. în favoarea lui Benkow 
au votat și social-democratii. al că
ror guvern, condus de primul-mi- 
nistru Gro Harlem Brundtland. va 
demisiona la 13 octombrie, urmînd 

a fi înlocuit de coaliția formată din 
partidele conservator (HOYRE), 
creștin-popular si de centru.

PREMIUL NOBEL PENTRU 
ECONOMIE. La Stockholm s-a 
anunțat oficial că Premiul Nobel 
pentru economie a fost atribuit în 
acest an savantului norvegian 
Trygve Haavelmo. Lucrările savan
tului au avut un rol important în 
dezvoltarea economqtriei cu aju
torul metodelor si modelelor ma
tematice si statistice.

200 DE SPECII ALE FAUNEI SI 
FLOREI, AMENINȚATE DE DIS
PARIȚIE. Participanta la un sim
pozion desfășurat recent in loca
litatea elvețiană Lausanne, repre- 
zentind organizații guvernamenta
le și experti din mai multe țări ale 
lumii, au subliniat că este necesar 
să fie luate măsuri urgente de 
salvgardare a peste 200 de specii ale 
faunei și florei din diferite regiuni 
ale planetei, amenințate cu dispari
ția. Printre acestea se numără și 

elefantul african. Potrivit estimări-' 
lor, in prezent pe continentul afri
can nu mai există decit 400 000— 
600 000 de elefanți, față de 2,5 mi
lioane in anii ’60.

BOMBARDAMENTE. Elemente 
extremiste au bombardat din nou 
Kabulul, lansînd asupra capitalei 
afgane 20 de obuze cu reacție. Po
trivit datelor oficiale, din cauza 
bombardamentului si-au pierdut 
viata 35 de persoane. Pagube mari 
au fost pricinuite mai multor clă
diri din oraș.

ÎNGRIJIREA SĂNĂTĂȚII. TOT 
MAI SCUMPA ÎN S.U.A. în pe
rioada care a trecut din acest an. 
americanii au fost nevoiti să chel
tuiască pentru îngrijirea sănătății 
449 miliarde dolari, cu 11.1 la sută 
mai mult decît în aceeași perioadă 
a anului trecut — se arată într-un 
studiu dat publicității de compa
nia .Caners Publishing" care edi
tează cele mai importante publica

ții medicale din S.U.A. Cea mai 
mare rată de creștere a înregis
trat-o costul asigurărilor medicale 
— aproximativ 17 la sută. Studiul 
estimează că această tendință de 
sporire a cheltuielilor pentru sănă
tate va continua si în viitor.

PICTORI PE „DRUMUL MĂ
TĂSII". Doi pictori chinezi au ple
cat din Beijing cu intenția decla
rată de a reconstitui, cu ajutorul 
unui număr încă nedeterminat de 
tablouri, legendarul „drum al mă
tăsii". care a legat China de Eu
ropa începind din secolul al II-lea 
î.e.n., pînă in secolul al IX-lea e.n. 
Această a fost și calea urmată de 
Marco Polo, in peregrinările sale 
spre China. Prima parte a drumu
lui, care va însuma circa 50 000 km, 
va fi parcursă de cei doi pictori, 
membri ai Academiei de Arte Fru
moase din Beijing, la bordul unui 
nou tip de automobil de teren, de 
fabricație chineză, urmînd ca în
toarcerea să se facă pe mare.
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