
A

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LIX Nr. 14 665 Vineri 13 octombrie 1989 6 PAGINI - 50 BANI

Sub președinția tovarășului Njcolae Ceaușescu
ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 

EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
o avut loc, joi, 12 octombrie, ședința Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat RAPOR
TUL PRIVIND ÎNDEPLINIREA PLANULUI, PE PRI
MA DECADA A LUNII OCTOMBRIE, LA PRO
DUCȚIA INDUSTRIALA, EXPORT Șl INVESTIȚII, 
PRECUM Șl MASURILE PENTRU REALIZAREA IN
TEGRALA A PREVEDERILOR DE PLAN PE LUNA 
OCTOMBRIE Șl TRIMESTRUL IV 1989.

Din datele prezentate rezultă că, pe ansamblu, 
față de perioada corespunzătoare a anului tre
cut, au fost obținute o serie de rezultate bune. 
Cu toate acestea, in unele domenii și sectoare 
de activitate, realizările nu s-au situat la nivelui 
sarcinilor de plan.

Pornind de la această situație, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a cerut guvernului, ministerelor, centralelor in
dustriale și intreprinderilor să acționeze cu toa
tă hotărirea pentru o cit mai temeinică organi
zare a producției și a muncii, in vederea recu
perării râminerilor în urmă și realizării, in bune 
condiții, a tuturor prevederilor de plan și, îndeo
sebi, a producției destinate exportului.

Arătînd că există toate condițiile pentru a se 
obține creșteri mult mai importante in toate do
meniile activității industriale, secretarul general al 
partidului a indicat să se urmărească zilnic, la 
nivelul fiecărei întreprinderi, precum și pe fie
care ramură și minister, modul în care se reali
zează planul, să se soluționeze operativ toate 
problemele de care depinde realizarea produc
ției stabilite.

Trebuie să se ia măsuri ferme pentru înfăp
tuirea programelor privind perfecționarea organi
zării și modernizarea proceselor de producție, pe 
baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehni
cii, ridicarea calității produselor, reducerea con
sumurilor de materii prime, materiale și energie 
și încadrarea strictă in normele aprobate, creș
terea productivității muncii, a eficienței și renta
bilității economice.

in cerrtrul preocupărilor - a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu - trebuie să stea îndeplinirea 
in întregime a programelor de export. In acest 
sens, s-a subliniat, încă o dată, că sarcinile de 
export se consideră realizate numai atunci cind 
producția respectivă a fost vămuită și expediată 
beneficiarilor. In acest cadru, în mod deosebit, 
s-a cerut ca, o dată cu livrarea, la timp și de 
bună calitate, a producției prevăzute în contrac
te, să se ia măsuri hotărîte pentru vămuirea și 
lichidarea stocurilor de produse destinate ex
portului. Aceasta - a subliniat secretarul gene
ral al partidului — trebuie să constituie proble
ma numărul unu pentru toate ministerele, cen
tralele industriale și întreprinderile, pentru toate 
județele. Trebuie să se acționeze în așa fel in
cit, pinâ la Congresul al XlV-lea al partidului, să 
se lichideze stocurile și să se realizeze in între
gime exportul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut ca toate 
aceste probleme legate de realizarea planului de 
producție și, cu deosebire, a exportului să fie 
larg dezbătute în adunările și conferințele de 
partid, precum și în adunările generale ale oa
menilor muncii, in toate organismele democrației 
noastre muncitorești-revoluționare, stabilindu-se 
măsurile ce se impun pentru a asigura ca, pină 
la Congresul partidului, să fie îndeplinite toate 
prevederile planului, să nu mai existe stocuri și 
produse nerentabile.

Trecind la următorul punct de pe ordinea de 
zi, Comitetul Politic Executiv a hotărit CONVO
CAREA PLENAREI COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI în zilele de 25 și 26 octombrie a.c.

In continuarea ședinței. TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU A PREZENTAT O INFOR
MARE PRIVIND' PARTICIPAREA LA FESTIVITĂ
ȚILE DE LA BERLIN CONSACRATE CELEI DE-A 
40-A ANIVERSARI A ÎNTEMEIERII REPUBLICII 
DEMOCRATE GERMANE, INT1LNIRILE SI CON
VORBIRILE PE CARE LE-A AVUT CU ACEST 
PRILEJ.

Secretarul general al partidului și Comitetul 
Politic Executiv au dat o inaltă apreciere modu
lui în care s-au desfășurat festivitățile de sărbă
torire a patru decenii de la întemeierea Repu
blicii Democrate Germane, marilor realizări ob
ținute de poporul din R.D.G., sub conducerea 
Palidului Socialist Unit din Germania, in con
strucția socialistă, in dezvoltarea economică și so
cială a țării, politicii sale ferme în lupta pentru 
dezvoltarea colaborării țărilor socialiste, pentru 
dezarmare, pentru progres și pace in lume. A fost 
oareciată poziția principială, clară a partidului și 
Guvernului Republicii Democrate Germane in 
apărarea și dezvoltarea socialismului, împotriva 
politicii revanșarde a cercurilor reacționare din 
R. F. Germania, a oricărui amestec in treburile in
terne ale altor state.

Comitetul Politic Executiv a subliniat că parti
ciparea tovarășului Nicolae Ceaușescu la festivi
tățile prilejuite de împlinirea a patru decenii de 
la întemeierea Republicii Democrate Germane, în- 
tilnirea și convorbirile avute, la Berlin, cu tovarășul 
Erich Honecker, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii De
mocrate Germane, au pus in evidență relațiile de 
trainică prietenie și colaborare multilaterală dintre 
partidele, țările și popoarele noastre. A fost re
levat faptul că cei doi conducători de partid și 
de stat au exprimat - și de această dată - do
rința comună de a extinde și mai mult legătu
rile dintre P.C.R, și P.S.U.G., de a ridica la un 
nivel și mai înalt raporturile de colaborare dintre 
România și Republica Democrată Germană - pe 
plan politic, economic, tehnico-științific și in alte

sfere de activitate - astfel incit acestea să se 
afirme tot mai puternic ca un exemplu de conlu
crare rodnică intre țări socialiste angajate cu 
toate forțele in edificarea noii orînduiri.

Reafirmind poziția partidului și statului nostru, 
Comitetul Politic Executiv a condamnat cu fermi
tate manifestările ostile și amestecul cercurilor 
reacționare din R.F.G. in treburile interne ale Re
publicii Democrate Germane, care sint in totală 
contradicție cu documentele de la Helsinki, cu 
normele dreptului internațional și prevederile în
scrise in Carta O.N.U. Asemenea manifestări, 
care amintesc de perioada războiului rece, nu 
pot servi in nici un fel dezvoltării colaborării 
dintre cele două state germane, in Europa și in 
lume.

Comitetul Politic Executiv a exprimat deplina 
solidaritate a partidului și poporului nostru cu 
partidul și poporul din R. D. Germană în lupta 
pentru socialism, pentru pace, înțelegere și largă 
colaborare internațională.

Comitetul Politic Executiv a evidențiat, in ace
lași timp, importanța deosebită a întîlnirilor și 
convorbirilor pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le-a avut, la Berlin, cu tovarășul Todor Jivkov, 
secretar general al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Bulgaria, precum 
și cu tovarășul Nguyen Van Linh, secretar ge
neral al Comitetului Central al Partidului Comu
nist din Vietnam, in cadrul acestor întîlniri a fost 
manifestată hotărirea comună de a conferi di
mensiuni tot mai largi și un conținut tot mai bo
gat relațiilor bilaterale, de strinsă prietenie și 
colaborare, in spiritul și pe baza înțelegerilor 
convenite la nivel înalt, in interesul reciproc, al 
construcției socialiste in țările noastre, al cauzei 
generale a socialismului, cooperării și păcii.

Comitetul Politic Executiv a apreciat, de ase
menea, caracterul rodnic al convorbirilor pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a purtat, la 
Berlin, cu tovarășul Aii Saiem El-Beida, secretar 
general al Comitetului Central al Partidului So
cialist Yemenit, convorbiri care au relevat po
sibilitățile existente pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două partide, a colaborării dintre 
România șl Republica Democrată Populară Ye
men, in domeniile economic și tehnico-științific, 
pe baze stabile și de lungă durată.

Comitetul Politic Executiv a subliniat profunda 
semnificație a schimburilor de păreri pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a avut cu con
ducătorii de partid și de stat ai acestor țări in 
legătură cu aspecte actuale ale vieții politice 
mondiale, ale mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale. A fost relevată marea însemnăta
te a concluziei comune la care s-a ajuns, in 
cadrul convorbirilor, cu privire la necesitatea în
tăririi colaborării și solidarității țărilor socialiste, 
a partidelor comuniste și muncitorești, a forțelor 
revoluționare, progresiste de pretutindeni, a adop
tării unei poziții ferme de respingere hotărită a 
acțiunilor și incercărilor cercurilor imperialiste de 
a destabiliza situația din țările socialiste și din 
alte state ale lumii, de a submina cuceririle so
cialismului și socialismul în general, de a-și pro
mova politica de dominație și asuprire, de ames
tec în treburile interne și de încălcare a inde
pendenței și suveranității popoarelor. S-a subli
niat că, pornindu-se de la această apreciere, a 
fost evidențiată importanța intensificării contac
telor și consultărilor dintre partidele comuniste 
și muncitorești din țările socialiste, în vederea 
dezbaterii problemelor dezvoltării socialismului in 
etaoa actuală, ale aplicării ferme a principiilor 
socialismului științific la condițiile concrete din 
fiecare tară, ale asigurării păcii, progresului și 
independentei tuturor poooarelor. Totodată, a fost 
reafirmată hotărirea partidului și țării noastre de 
a întări conlucrarea pe arena mondială, de a-și 
aduce o contribuție activă la realizarea neabătu
tă a politicii de dezarmare și destindere, de pace 
și colaborare internațională.

Aprobind înțelegerile și concluziile la care s-a 
aiuns cu prilejul acestor intilniri, Comitetul Po
litic Executiv a indicat să se ia toate măsurile 
pentru transpunerea in viață a celor convenite, 
pentru dezvoltarea și mai susținută a colaborării 
prietenești dintre România și țările respective.

fn cadrul ședinței, a fost prezentată, de ase
menea, O INFORMARE IN LEGĂTURA CU VI
ZITA EFECTUATĂ IN ȚARA NOASTRA, LA INVI
TAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMÂN, PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMANIA, DE TOVARĂȘUL YASSER ARAFAT, 
PREȘEDINTELE STATULUI PALESTINA, PREȘEDIN
TELE COMITETULUI EXECUTIV AL ORGANIZAȚIEI 
PENTRU ELIBERAREA PALESTINEI.

Comitetul Politic Executiv a subliniat că noul 
dialog la nivel înalt se inscrie, prin rezultatele 
sale, ca un moment important in dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Statul Palestina, dintre Partidul Comunist 
Român și Organizația pentru Eliberarea Palesti
nei, dintre poporul român și poporul palestinian.

A fost evidențiat in mod deosebit faptul că, 
in cursul convorbirilor, cei doi conducători, exami- 
nind căile și modalitățile de rezolvare a proble
melor din Orientul Mijlociu, au relevat de comun 
acord că se impune să se facă totul pentru a 
se ajunge la o soluție politică globală, justă și 
durabilă a situației din regiune, pentru organi
zarea, in acest scop, sub egida O.N.U., a unei 
conferințe internaționale, care să asigure poporu
lui palestinian dreptul la autodeterminare, la exis
tența unui stat propriu, independent, precum și 
securitatea și independența tuturor statelor din 
zonă, instaurarea unfei păci trainice și juste in 
Orientul Mijlociu. S-a subliniat necesitatea ca

delegația palestiniană la această conferință să 
fie desemnată de O.E.P., de palestinienii înșiși, 
și nu de altcineva. De asemenea, s-a apreciat 
că, in reglementarea problemelor din Orientul 
Mijlociu, s-ar putea lua ca bază propunerile 
avansate, in acest sens, de președintele Egiptu
lui, dar și propunerile Israelului cu privire la or
ganizarea de alegeri in teritoriile ocupate, ca o 
parte a procesului global de instaurare a păcii 
in regiune.

Aprobind rezultatele vizitei, ale convorbirilor din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Yasser Arafat, Comitetul Politic Executiv a re
afirmat hotărirea partidului și statului nostru, a 
poporului român de o sprijini și in viitor lupta 
poporului palestinian pentru înfăptuirea aspirații
lor sale legitime de a trăi in pace, intr-o patrie 
liberă și independentă, de a acționa in conti
nuare pentru rezolvarea constructivă a proble
melor din Orientul Mijlociu, pentru realizarea unei 
păci globale, juste și durabile in regiune.

Comitetul Politic Executiv a ascultat,, in conti
nuare, o INFORMARE CU PRIVIRE LA VIZITA 
UNEI DELEGAȚII A PARTIDULUI COMUNIST RO
MÂN IN REPUBLICA POPULARA CHINEZĂ SI 
REPUBLICA POPULARA DEMOCRATĂ CO
REEANA.

Comitetul Politic Executiv a apreciat in mod 
deosebit poziția Partidului Comunist Chinez și a 
Partidului Muncii din Coreea, a Republicii Popu
lare Chineze și a Republicii Populare Democrate 
Coreene în problemele construcției socialiste, ale 
apărării și dezvoltării principiilor socialismului ști
ințific, precum și in ce privește problemele ac
tuale ale vieții internaționale, ale asigurării pro
gresului și păcii in lume.

Comitetul Politic Executiv a dat expresie satis
facției față de dezvoltarea continuă a relațiilor 
de strinsă prietenie și colaborare dintre partidul 
nostru și partidele din cele două țări, dintre po
porul român și popoarele chinez și coreean, la 
care o contribuție determinantă au avut-o intîl- 
nirile, convorbirile și înțelegerile la nivel inalt din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și conducătorii de 
partid și de stat din R.P. Chineză și R.P.D. Co
reeană.
' Luind cuvlntul Ia încheierea ședinței Comitetului 
Politic Executiv, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a arătat că trebuie să intensificăm și mai mult 
activitatea noastră internațională, să intărim și 
mai mult colaborarea cu țările socialiste, dar și 
cu celelalte state ale lumii.

Sintem ferm pe pozițiile socialismului științific, 
revoluționar - a spus secretarul general al parti
dului -, pentru apărarea socialismului, care se 
realizează in condițiile concrete diferite de la o 
țară la alta. De mult am criticat „modelele", 
le-am înlăturat ; dar aceasta nu înseamnă renun
țarea la socialism, dimpotrivă, aplicarea fermă 
a principiilor socialiste I

Nici o țară socialistă nu are nevoie să copieze 
acum capitalismul, in primul rind pentru că l-au 
avut și știu ce reprezintă el. Nu de șomeri și de 
săraci avem nevoie, pentru că nu așa vom 
intra in rindul țărilor civilizate. Nu cu șomeri și 
cu săraci se înaintează spre civilizație I Progresul 
tehnic nu se face cu împărțirea marilor întreprin
deri socialiste in sute de mii de unități mici. O 
asemenea împărțire ar aduce țările respective cu 
sute de ani in urmă. Progresul tehnic se reali
zează cu marea industrie. Este cunoscut că marea 
industrie a asigurat aplicarea in bune condiții a 
organizării producției și a muncii, a științei. So
cialismul trebuie să înlăture numai proprietatea 
capitalistă și repartiția de tip capitalist, inega
litățile din societate, nu să distrugă marea in
dustrie. Dimpotrivă, trebuie să o consolideze, să 
o dezvolte I

De aceea, noi trebuie să stăm ferm - și 
stăm ferm - pe linia dezvoltării socia
lismului, a realizării programelor noastre, 
dar și pe linia intăririi solidarității și cola
borării internaționale. Să participăm activ la în
tărirea colaborării și solidarității - aceasta tre
buind să constituie una din preocupările noastre 
permanente in activitatea pe care o desfășurămI

Să fim ferm împotriva oricărui amestec al 
cercurilor imperialiste in țările socialiste sau in 
alte țări, împotriva amestecului lor in țările in 
curs de dezvoltare, contra acțiunilor lor împotri
va mișcării revoluționare. De altfel, acționind 
in acest fel, vom crea cele mai bune condiții 
pentru continua lărgire a relațiilor și schimburi
lor noastre internaționale.

Desigur, noi dorim relații cu toate țările, in
clusiv cu țările capitaliste - dar pe principii de 
egalitate și avantaj reciproc. Considerăm, astfel, 
că poziția noastră fermă de apărare a socialis
mului nu numai că nu înseamnă să renunțăm la 
politica de largă colaborare internațională, ci, dim
potrivă, că trebuie să intensificăm această colabo
rare, respingind însă orice condiții, orice capitu
lări sau concesii care dăunează socialismului, 
indeoendentei și suveranității țării I

Acestea sint citeva concluzii desprinse din toa
te intilnirile, din toate discuțiile pe care le-am 
avut cu alți delegați - atit la Berlin, cit și cu 
diferite personalități care au venit in țara noas
tră.

Cred că toate acestea trebuie să fie bine în
țelese - și fiecare in domeniul său, in activi
tatea pe care o desfășoară trebuie să promo
veze ferm și activ politica și principiile noastre 
in toate domeniile.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, o serie de probleme ale 
activității de partid și de stat.

In telegrame adresate tovarășului nicolae ceaușescu
® Oamenii muncii din agricultură raportează încheierea recoltării unor cul

turi și obținerea de producții mari la hectar
• Noi colective muncitorești din economie raportează obținerea unor impor

tante rezultate în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe acest an 
și din actualul cincinal
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
Participanții americani 

de conducere alePreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, joi. 12 octombrie, pe participanții americani la lucrările reuniunii mixte a comitetelor de conducere ale Consiliului economic româno-american, care se desfășoară la București.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost adresate, de către John Farber, președintele firmei I.C.C. Industries Inc., vicepreședinte al secțiunii americane a consiliului, in numele oamenilor de afaceri americani prezenți, calde mulțumiri pentru Întrevederea acordată, pentru posibilitatea de a discuta modalitățile și soluțiile concrete menite să contribuie la lărgirea și diversificarea conlucrării dintre firmele și companiile americane și Întreprinderile românești.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a salutat pe participanții la reuniunea mixtă a comitetelor de conducere ale Consiliului economic româno-american și a exprimat speranța că această reuniune, discuțiile care au loc vor contribui la identificarea de noi posibilități privind extinderea colaborării dintre țările noastre.In timpul Întrevederii, președintele

la lucrările reuniunii 
Consiliului economicNicolae Ceaușescu s-a referit pe larg la stadiul actual și perspectivele de dezvoltare a cooperării economice și a schimburilor comerciale dintre România și S.U.A. în acest cadru, a fost subliniată necesitatea de a se acționa pentru aplicarea în practică a prevederilor acordului comercial pe termen lung, încheiat in 1975, inclusiv a schimburilor reciproce, pentru dezvoltarea generală a relațiilor româno-americane, pe baza principiilor deplinei egalități in drepturi, respectului independentei și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc, apreciimdu-se că aceasta este atit în interesul României, cit și al Statelor Unite ale Americii și corespunde tendințelor generale din viața internațională spre înlăturarea oricăror bariere și restricții in relațiile economice și de altă natură dintre state.înfățișind perspectivele dezvoltării economiei și relațiilor _ economice internaționale ale României, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că țara noastră își propune să lărgească colaborarea cu toate statele, deci și cu Statele Unite, cu firme și companii din S.U.A., intr-o serie

mixte a comitetelor 
româno-americande domenii importante, inclusiv pentru realizarea unor obiective in alte țări, îndeosebi in cele in curs de dezvoltare. S-a relevat că. pinâ in anul 2000, România își va dubla activitatea de comerț exterior, ceea ce oferă o bună perspectivă colaborării dintre întreprinderile românești și firmele și companiile americane.Apreciind activitatea desfășurată de Consiliul economic româno-american. președintele Nicolae Ceaușescu a arătat că este necesar să se acționeze împreună pentru a se asigura o colaborare tot mai Largă, in toate domeniile.în încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat urări de succes lucrărilor reuniunii, precum și o bună colaborare intre întreprinderile românești și firmele americane, menită să contribuie la dezvoltarea generală a relațiilor dintre România și S.U.A,La primire au luat parte tovarășii Gheorghe Oprea. Ștefan Andrei și loan Ungur.A fost de față Larry Napper, Însărcinatul cu afaceri ad-interim al S.U.A. la București.

Ambasadorul Burkina! Faso
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditareTovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit, joi, 12 octombrie. pe Ye Hanitan Jonas, care și-a pre- plenipotențiar al Burkinei Faso In zentat scrisorile de acreditare in ca- tara noastră. (Continuare în pa- litate de ambasador extraordinar și gina a V-a).în pregătirea Congresului al XlV-lea al partidului

• Relatări de la adunările și conferințele de dărî
de seamă șs alegeri pagina a iii-a

• în dezbaterea partidului, a întregului popor:
proiectul Programului-Directivă,Tezele pentru 
Congresul al XlV-lea pagina a iv-a

ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII 
-moment de analiză exigentă, 

critică și autocritică a activității productiveBeneficiind de acum de o bogată experiență in exercitarea actului au- toconducerii muncitorești, specific e- conomiei noastre socialiste — adunările generale ale oamenilor muncii fiind instituționalizate prin Legea nr. 5 din 1978 —, colectivele din Întreprinderile industriale, de construcții, transporturi și din celelalte domenii de activitate, din unități de cerceta- re-proiectare și instituțiile social-cui- turale vor analiza in această perioadă, în cadrul forumurilor supreme ale democrației muncitorești-revoluționare, sarcinile ce Ie revin din Planul național unic de dezvoltare economico-socială a României pe anul viitor, precum și modul in care se acționează in fiecare compartiment al producției pentru îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor pe acest an. Este un moment deosebit in viața fiecărui colectiv de oameni ai muncii, in activitatea fiecărei unități, cu atit mai mult cu cit actuala rundă a adunărilor generale — cea de-a treia din acest an — se desfășoară in atmosfera de puternică mobilizare și efervescență creatoare generată de dezbaterea de către întregul partid și popor a proiectului Programului-Directivă și a Tezelor pentru Congresul al XlV-lea al partidului, documente de excepțională însemnătate pentru dezvoltarea în continuare, in ritm susținut și la nivel calitativ superior, a patriei noastre socialiste, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane.Perioada in care are loc actuala rundă a adunărilor generale oferă, totodată, un cadru propice pentru ca gindul să se îmbine cu fapta, opțiunea cu acțiunea, rezultatele obținute in producție, in activitatea de zi cu zi, precum și caracterul anga- jant a.l dezbaterilor ce au loc in forumurile supreme ale democrației muncitorești-revoluționare, promptitudinea cu care se va trece la înfăptuirea măsurilor stabilite pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă, a întregii activități productive, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor economice constituind cele mai elocvente expresii ale deplinei adeziuni la Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la propunerea de realegere a tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU, la Congresul al XlV-lea, in funcția supremă tie secretar general al partidului, chezășie sigura a înfăptuirii programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, a ridicării in continuare a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor. Totodată, prin reliefarea succeselor obținute în promovarea progresului tehnic, succese intemeiate pretutindeni, in fiecare domeniu, pe imblnarea strinsă a științei cu producția, participanții la adunările generale ale oamenilor muncii au prilejul să exprime sentimentele de inaltă prețuire față de tovarășa Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului nostru, pentru contribuția deosebită la elaborarea și traducerea in viață a programului de dezvoltare economico-socială a țării, la afirmarea tot mai puternică a științei, ■ în- vățămintului și culturii românești, ca factori de prim ordin ai progresului material și spiritual al patriei.Aspectele concrete abordate in a- dunările generale ale oamenilor muncii vor diferi, desigur, de la o unitate la alta in funcție de ramura din care fac parte, de rezultatele obținute jn perioada care a trecut din acest an și din actualul cincinal, de sarcinile specifice care revin in continuare fiecărui domeniu, avind in atenție ca prim obiectiv realizarea ritmică, integrală la toate sortimentele a planului Ia producția fizică. în unitățile din sectorul extractiv și energetic, de pildă, accentul va fi pus in mod firesc pe măsurile ce se impun a fi luate pentru sporirea și cit mai buna exploatare a rezervelor de cărbune, minereuri, țiței și gaze naturale, pentru lichidarea lipsurilor ce se manifestă in întreținerea și folosirea utilajelor și instalațiilor din dotare, astfel incit să se asigure satisfacerea in cit mai bune condiții a necesităților e- conomiei naționale. în unitățile metalurgice va trebui să se stabilească noi acțiuni, mai eficiente, pentru funcționarea la întreaga capacitate a tuturor instalațiilor, sporirea ponderii oțelurilor de calitate superioară. creșterea indicelui de utilizare a metalului, extinderea metodelor moderne de turnare, reducerea consumurilor de cocs, combustibil. energie electrică și feroaliaje.

în fine, pentru a ne referi numai la aceșțe exemple, in întreprinderile constructoare de mașini este de la sine ințeles să se analizeze, cu o rigoare aparte, problemele modernizării producției, atit in unitățile! respective, cit Și prin prisma contribuției la modernizarea celorlalte ramuri ale economiei naționale.Dincolo insă de aceste trăsături distincte, specifice ale analizelor care se vor face, adunările generale ale oamenilor muncii trebuie să se manifeste ca adevărate foruri supreme ale autoconducerii muncitorești, ca organisme reprezentative ale proprietarilor și producătorilor, in care se dezbat și se hotărăsc problemele de fond ale organizării și desfășurării producției, avind bineînțeles in vedere aspectele curente ale activității, dar și cele de perspectivă. fără să se neglijeze nici un neajuns, nici o întrebare care s-ar putea să pară mai incomodă. Așa cum a arătat secretarul general al partidului la recenta consfătuire de lucru pe probleme economice de la C.C. al P.C.R.. faptul că am obținut realizări remarcabile nu trebuie să ne determine să privim lucrurile cu automulțumire. „Desigur, trebuie să privim cu mindrie ceea ce am realizat, a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, dar aceasta nu înseamnă să ajungem Ia o atitudine de automulțumire. la concluzia că acum putem să lucrăm cu mai puține eforturi și fără răspundere. Aceasta nu este o atitudine revoluționară, nu este atitudinea adevăra- ților proprietari și producători, a clasei muncitoare, a poporului !“.Rezultate bune, la un indicator sau altul, s-au obținut, fără îndoială, in fiecare unitate, in fiecare ramură a economiei naționale. Activitatea productivă formează insă un tot unitar, in care realizările dintr-un domeniu nu pot compensa rămine- rile in urmă din altul. Așa cum s-a arătat la recenta consfătuire de lucru pe probleme economice. în cele nouă luni care au trecut din acest an, pe ansamblu, s-a înregistrat o creștere relativ bună a producției- marfâ industriale, de aproape 7 la sută. Cu toate aoestea, ritmul producției pentru export a fost de 4 ori mai mic, ceea ce înseamnă că —
(Continuare în pag. a V-a)

SARCINILE LA EXPORT
- ÎNDEPLINITE EXEMPLAR!în contextul acțiunilor întreprinse pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor de olan pe acest an. la recenta consfătuire de lucru pe probleme economice de Ia C.C. al P.C.R., tovarășul NICOLAE CEAUSESCU a subliniat că problema exportului constituie și trebuie să fie in continuare problema centrală a colectivelor de oameni ai muncii. Argumentele care pledează în favoarea unei asemenea abordări au in vedere faptul că tara noastră importă cele mai multe materii prime si resurse energetice, precum si o serie de materiile ; este firesc, este lesne de inteles. deci, că exportul reprezintă condiția absolut necesară pentru asigurarea si consolidarea resurselor valutar- financiare ale economiei naționale. Cu toate acestea, asa curți a subliniat secretarul general al partidului, deși se înregistrează o creștere relativ bună a oroductiei-marfă. ritmul producției pentru export este de patru ori mal mic decit ai oroductiei-marfă industriale, ceea ce impune măsuri ferme pentru îmbunătățirea activității in acest domeniu.Asa cum s-a subliniat si la recenta consfătuire de lucru, există posibilități reale pentru a se realiza un progres substantial in privința exportului : in întreprinderi sint create condiții tehnico-materiale si se dispune de forța de muncă necesară : potrivit principiilor autoconducerii si autogestiunii. ministerele, centralele si întreprinderile au răspunderi directe centru realizarea contractelor si a producției de export.Sarcina concretă, cu caracter permanent este ca in fiecare întreprindere mărfurile destinate exportului să fie asigurate cu cel puțin 10 zile înainte de încheierea fiecărei luni. Așadar, la 20 ale fiecărei luni planul Ia export trebuie să fie realizat în întregime, mărfurile — de bună calitate, fabricate în conformitate cu prevederile contractuale — fiind expediate si vămuite in aceeași perioadă de plan.Prin prisma acestor exigențe, cum se acționează pentru realizarea sarcinilor la export ? Iată subiectul investigațiilor efectuate în două întreprinderi industriale.
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ÎN ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI AL XIV-LEA AL PARTIDULUIRĂSPUNDERE, DISCIPLINĂ, ANGAJARE ÎN MUNCĂ
SARCINILE LA EXPORT - ÎNDEPLINITE EXEMPLAR!
, *.... ...... .. .............. ............. ....... ...........................

Ritmuri superioare prin organizarea
judicioasă aCu cele 14 secții ale sale — din Sighișoara. Sovata. Luduș. Sărmașu — si cu platforma de bază din Tîrgu Mures. întreprinderea de Prelucrare a Lemnului „23 August" este si în acest an una din unitățile cu cea mai mare pondere a producției pentru export din industria mobilei.. O dată cu creșterea solicitărilor- la export, volumul producției de mobilă a sporit continuu, unitatea reali- zind azi mobilier de peste 1 500 tipodimensiuni. între care sufragerii. dormitoare, holuri, biblioteci, camere de tineret, mobilier pentru copii si altele. solicitate de peste • 40 de firme din R.F. Germania. Olanda. U.R.S.S.. Franța. Anglia, Italia. Austria. Elveția. S.U.A. șl, mai nou. din Japonia.Cum acționează oamenii muncii din întreprindere pentru realizarea integrală si chiar pentru depășirea planului la export ? pină acum confirmă bune experiențe în prim argument : în nomenclator de produse, a ponderii pe care exportul îl are în produc- tia-marfă. colectivul de oameni ai muncii tate a trecut nul Ia ________ _______ „o producție în valoare de 3.5 milioane Iei.Care este suportul acestor bune rezultate ? în primul, rind. organizarea judicioasă a fabricației în toate secțiile si atelierele, astfel incit pe aceleași spatii să se realizeze o

producție mai mare. Bunăoară, pentru a face fată cererii crescinde de mobilă „stil" (tendință înregistrată încă din primul semestru al anului). cu toate avantajele ce decurg de aici, pe lingă modernizarea ..din mers" a fluxului tehnologic la secțiile 1. 2 si 5 (cu o mare pondere în producția de export), unitatea a început să aplice — la secția „Mureșeni 1“ si secția VIII — metoda

fabricațieinologie originală), iar prin organizarea do linii tehnologice noi s-a extins metoda îmbinării elementelor de mici dimensiuni. Aceste măsuri. precum si cele referitoare la trecerea la furniruirea sipcilor profilate (pentru înnobilarea lemnului de esențe inferioare) si introducerea liniei de calibrare a panourilor permit ca in acest an producția să crească, numai la această secție.

distantelor între punctele de lucru. Asemenea măsuri împreună cu realizarea de sisteme suspendate cu scule portabile au determinat creșterea cu peste 5 la sută a productivității muncii. în al doilea rind. pentru urgentarea realizării comenzilor. unitatea dispune de două colective ■ speciale de proiectare tehnologică si de ză 79 de Aceasta a „stil" ciclul

Realizările de dobindirea unei acest sens. Un pofida marelui
din această prestigioasă uni- îndeplinit. în perioada care a de la începutul anului, pla- export. realizînd suplimentar

La întreprinderea de Prelucrare a Lemnului 
din Tîrgu Mureș

furniruirii în flux continuu prin introducerea benzilor transportoare si a tunetelor de uscare. Aceasta va duce, in perioada care a mai rămas din acest an. la realizarea unui spor de productie-marfă in valoare de aproape un milion lei si la diminuarea 500 000 nizare gii noi ____tăti sint de consemnat la secția nr. 1, cea mai mare din întreprindere. De la inginera Maria Butnaru. șef birou organizarea producției si a muncii, aflăm, intre altele, că aici, pentru utilizarea pe scară largă a furnirului de mici dimensiuni (rezultat de la „croirea" altor elemente). s-a trecut la metoda „îmbinării în dinți" a furnirelor (o teh-

cheltuielilor materiale cu lei. Dar în materie de orga- si aplicare a unor tehnolo- de lucru, cele mai multe nou-
acest an. cuso- co-

produse. în care lucrea- ingineri permis_____ ______ normal de fabricație să fie redus de la 90 de zile la 26 de zile, iar la cererea expresă a unor parteneri, chiar Ia 7 zile. O atare operativitate in derularea producției de că

Si tehnicieni, ca la mobila

cu 22.6 milioane lei. în total. aici, ca si în alte secții mari ale întreprinderii. au fost aplicate in ultima perioadă 28 măsuri de perfecționare a organizării producției, care au făcut ca. fată de anul precedent, indicele de valorificare a masei lemnoase să crească. în 399 lei pe metru cub.Cum însă partenerii externi licită adeseori atit urgentarea menzilor. cit si modificări constructive. neprevăzute initial în contracte. am retinut alte două preocupări ale colectivului de aici. în primul rind. preocuparea pentru modernizarea Si optimizarea transportului intern (prin introducerea transportului pe role) si reamplasarea loturilor de muncă în vederea eliminării „întoarcerilor" si scurtării

export a fost posibilă si pentru întreprinderea a infiintat ateliere soeciplizate pentru prototipuri, iar secțiile unității au fost specializate ne tipuri de mobilă. Efectul ? Creșterea substantivală a productivității muncii si a gradului de valorificare a masei lemnoase. în perspectiva anului viitor — pentru care contractele de export au fost, in bună parte. încheiate — se prevede creșterea substanțială a ponderii pe total export a mobilierului tapisat. O subliniere în plus merită în acest sens si măsurile luate troducerea. începind din a tehnicii de’ calcul in lansareaprecum si pentru creșterea numărului muncitorilor policalificati.si urmărirea
pentru in- acest an. pregătirea, producției.

Gh. GIURGIUcorespondentul „Scînteîi
Operativitate și inițiativă pentru adaptare

4 la cerințele partenerilor

4

L

DOLJ

Producția de porumb-mai repede in magazii!

Produsele realizate Ia întreprinderea de Tricotaje din Cehu Silvaniei se remarcă îndeosebi prin originalitatea creațiilor, prin gama lor diversificată si înalta competitivitate ilustrată de nivelul mondial ridicat a nu mai puțin de 92 la sută din totalul sortimentelor fabricate, în felul acesta, deși tînără. unitatea si-a cucerit intr-un timp foarte scurt un bun renume pe piața externă. Astfel, fată de anul trecut, volumul producției destinate partenerilor externi a sporit în acest an cu 134 la sută.— Hotărîtoare pentru promovarea exportului s-a dovedit a fi organizarea corespunzătoare a procesului de producție — ne spune Mihai Zolcas. directorul întreprinderii. Aceasta înseamnă, pe lingă asigurarea din timp cu contracte si comenzi. crearea de colecții competitive. pregătirea impecabilă a fabricației. asigurarea nivelului tehnic si calitativ al produselor, respectarea termenelor de livrare. Con- tractînd din vreme producția de export. ne-am putut organiza fabricația ne etape si priorități. în funcție si de asigurarea bazei tehnico-ma- teriale. Avind în vedere experiența dobîndită. am început acțiunea de contractare a producției pentru anul viitor încă de ne acum. Aplicarea unor măsuri din programul de perfecționare a organizării si modernizare a producției ne-a permis o anumită specializare a liniilor de

•pe sortimente în atelie- ceea ce asigurăfabricatierele de confecții.desfășurarea optimă a activității de export, onorarea in avans a unor ■ contracte si comenzi. In luna septembrie. spre ekemplu. nu numai că am finalizat toate contractele si comenzile pe perioada respectivă, ci am lucrat si în contul ultimului trimestru al anului. Practic, avem asigurate toate condițiile , ca in

Victoria Cretu. secretarul organizației de partid. Muncitoarele și-au îmbunătățit indemînarea. operativitatea in execuția tehnologice si. foarte dispun acum de o mare de adaptare la cerințeleale procesului de producție. Fac un lucru de bună calitate. în condițiile a materiei aradul de valori- prime este supe- de olan. Un real si productivitate specializarea for-

tie. Am lansat în fabricație 110 modele în numeroase combinații, tricotaje pentru copii si adulti. de la pulovere, costume si rochii pină Ia fulare, mănuși si alte accesorii, care sint foarte căutate. De altfel, mergem întotdeauna în întîmpinarea tendințelor de ne piața externă cu oferte noi. cit mai originale, atrac- .. ____tive. Sigur, dună o prealtibilă'pros- ' gbspodărîrîi judicioase pectare a acesteia.
--------------   -------------------------- , <   ——-------------- ----- ".I."

La întreprinderea de Tricotaje 
Cehu Silvaniei

întîmpinarea Congresului al XIV-lea al partidului să realizăm integral planul la export ne acest an.Explicația pătrunderii pe piața externă a produselor acestei unitâti, a asigurării cu contracte si comenzi din timp rezidă înainte de toate in seriozitatea si spiritul creator cu care se lucrează aici. Astfel, aproape toate colecțiile create in acest an se încadrează in clasele superioare de calitate. 96 la sută din produse fiind noi si renroiectate. in deplin consens cu cerințele partenerilor externi. cu cerințele modei.— Creatorii noștri au realizat colecții care valorifică întreaga gamă de fire din colecția furnizorilor, ne precizează inginerul Dan Ciudin. șeful atelierului proiectare-produc-

studil amănunțite se cu ocazia tirgurilor si ac- de contractare, printr-o analiză a colecțiilor orga- nivelul centralei. Toate
Asemenea realizează tiunilor riguroasă nizate lacontractele si comenzile se derulează prin intermediul întreprinderii de Comerț Exterior „Românoexport". din subordinea triei Ușoare, si că unitatea din înregistrat nici din partea hotare, printre care cei din Franța. Italia. Anglia. R.F.G.. Olanda.— La aceste rezultate am ajuns si printr-o preocupare asiduă a organizației de partid, a consiliului oamenilor muncii pentru perfecționarea pregătirii profesionale — aprecia

Ministerului Indus- se impune subliniat Cehu Silvaniei nu a un refuz de calitate partenerilor de Dește

precizia si operațiilor important, capacitate mereu noi
prime. De altfel, ficare a materiei rior prevederilor cîstîg de calitate s-a asigurat prin mafiilor pe articole.Un rol deosebit de important în buna organizare si desfășurare a producției de export il are si aplicarea măsurilor din programul de modernizare a mașinilor si utilale- lor. Bunăoară, introducerea unor dispozitive speciale de bobinat, de condus marginea materialului, de imitare a cusăturilor, de incretit sau de aplicare a fermoarelor a asigurat o însemnată creștere a productivității muncii. Concomitent, s-a lărgit registrul tehnic al posibilităților de execuție.Adăugind la toate acestea preocupările narea poate toare zat ritmic, la un înalt nivel calitativ.

manifestate pentru perfectio- in continuare a producției, se afirma că si în perioada urmă- nlanul Ia export va fi reali-
Euqen TEGLAScorespondentul „Scînteîi

Așa cum se știe, Doljul se numără printre cele mai mari .județe cultivatoare de porumb din țară. Pină în seara zilei de 11 octombrie, recolta a lost strinsă de pe 75 la sută din suprafață. Iată de ce comandamentul județean pentru agricultură a stabilit zilele trecute noi măsuri care să ducă, pe de o parte, la grăbirea Ia maximum a recoltării porumbului și, pe de altă parte, la evitarea oricărei forme de risipă, făcindu-se apel, în această direcție, la implicarea directă, cu toată răspunderea și capacitatea, a organelor de partid nou alese în unitățile agricole. Așa s-a indicat, așa se face. Așa'ni se înfățișează realitatea în teren.în Consiliul Agroindustrial Giu- bega-Perișor — unul dintre cele mai mari din județ — Cooperativa Agricolă de Producție Cioroiași rămăsese în urmă la recoltarea porumbului și a sfeclei de zahăr din mai multe motive : unul de ordin subiectiv — organizare mai slabă a activității ; altul — obiectiv — existența în cultură a unor soiuri tardive de porumb și lipsa forței de muncă. Singura satisfacție a cooperatorilor de aici era aceea că. față de anul trecut, producțiile sint duble. „Faptul că obținem producții mai mari nu ne dă dreptul să întîrziem recoltarea. Acum ne-am mai ușurat cu lucrările și îmi asum răspunderea coordonării directe a lucrărilor agricole Ia această cooperativă" — a zis, mai deunăzi, la o analiză operativă, Tudor Butoi, președintele consiliului agroindustrial amintit. A doua zi a avut loc și conferința de dare de seamă și alegeri a comitetului de partid al Cooperativei Agricole de Producție Cioroiași (ce a fost unificată cu cooperativa din Siliștea). Pe Constantin Miu, vicepreședintele

cooperativei, ce fusese invitat la analiza amintită, il pusese pe ginduri tonul critic al organizatorului de partid la adresa celor de la Cooperativa Agricolă Cioroiași și, totodată, îi trezise ambiția sa de comunist cu vechi state de serviciu in unitate. La conferința de dare de seamă și alegeri, cei 253 comuniști l-au ales in fruntea lor, ca secretar al comitetului de partid, pe Constantin Miu. Seara tirziu, imediat după terminarea lucrărilor conferinței, membrii comitetului de partid nou ales, în primul rind cei ce au și răspunderi la nivelul unității agricole, au primit și cele dinții sarcini de partid legate de lucrările agricole la zi, cu mențiunea de a raporta de realizarea lor.A doua zi, după conferință. Împreună cu Tudor Butoi, organizatorul de partid al Consiliului Agroindustrial Giubega-Perișor, am urmărit la fața locului modul concret în care membrii comitetului de partid de la Cooperativa Agricolă de Producție Cioroiași, cît și de la alte unități agricole de pe raza consiliului agroindustrial se achită de ducerea la îndeplinire a primelor sarcini trasate în calitatea cu care fuseseră învestiți de conferințele de dare de seamă și alegeri. Consemnăm doar citeva aspecte ilustrative. Pe o tarla de 40 hectare cu sfeclă de zahăr a fermei numărul 1 a Cooperativei Agricole Cioroiași erau prezenți la lucru peste 100 de oameni. „Sarcina de partid primită nu e facultativă — ne spune șeful fermei, Constantin Buldur. Alături de cooperatori participă la muncă și alți cetățeni din comună, pensionari cu putere de muncă și membri de familie ai celor ce au primit sfecla în acord global individual". „Am ieșit în cîmp. la recoltat, tineri și bătrîni, dar nu avem mijloace de transport suficiente", atrage aten-

ția, cu just temei, pensionarul Petre Ionele. „într-o jumătate de oră veți avea mijloace de transport" — îl asigură organizatorul de partid. De aici plecăm spre alt punct de lucru și ne Întîlnim cu tractoristul Firu Milu, venind la încărcatul sfeclei de zahăr cu tractorul cu două remorci, trimis de Stela Codruș, cea care primise in răspundere, de la comitetul de partid, coordonarea mijloacelor de transport. Ne abatem și la ferma numărul 6 a Cooperativei Agricole Radovan, unitate criticată la analiza amintită pentru răminerea în urmă la eliberarea terenului. Deși era cumpăna zilei și începuse să picure, 42 de atelaje transportau producția secundară de porumb în furajerii. Numărul obligatoriu de transporturi — patru. Spre seară, biroul de coordonare al consiliului agroindustrial face bilanțul muncii din ziua respectivă. Printre altele, s-au recoltat 105 hectare cu ■ porumb și 8 hectare cu sfeclă, ca într-o zi obișnuită de lucru. Rămînerl în urmă : la transport — 525 tone porumb, față de 560 tone planificate, și "281 tone «fetii, față de 360 cit era prevăzut in grafice. Cauza ? Lipsa motorinei pentru mijloacele proprii ale cooperativelor, coroborată, în unele locuri, cu o organizare slabă a activității, iar mijloacele de transport de la autobaza Băilești nu au realizat în totalitate cite patru curse pe zi, cite s-au planificat, fie din pricina unor defecțiuni, fie că mașinile au depășit timpul de staționare pentru încărcare in cîmp.
Nicolae BABALAUcorespondentul „Scinteii*

CĂLĂRAȘI

Legumele din grădini 
-expediate operativ!

în timpul recentelor vizite efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în piețe și complexe agroallmentare, in alte unități comerciale și alimentare din Capitală — o nouă și elocventă expresie a preocupării statornice a conducătorului partidului și statului nostru pentru aprovizionarea corespunzătoare a cetățenilor cu bunuri de larg consum —. precum și la analiza de la Comitetul Central al partidului, secretarul general al partidului a formulat indicații și sarcini de o deosebită importanță, a căror înfăptuire trebuie să asigure o îmbunătățire radicală a modului de funcționare n rețelei comerciale, a întregului mecanism prin care se asigură desfacerea produselor, in special a celor alimentare, o dată cu respectarea riguroasă a programelor de autoaprovizionare. Printre aceste indicații se disting și cele privind măsurile ce se impun pentru asigurarea unei calități corespunzătoare a produselor alimentare, buna gospodărire a fondului de marfă, precum și activizarea controlului asupra modului in care se desfășoară aprovizionarea.Despre aceste aspecte ale activității de aprovizionare a populației relatează corespondenții „Scinteii" din BOTOȘANI, COVASNA și BIHOR, prezenți in piețe și unități comerciale.

unui preț de circa 22 lei pe kilogramul de morcovi „semipreparați", adică nefolosibili. Iar pentru a profila parcă și mai mult neglijența, respectivul produs semipreparat este pus în vînzare nu în pungi de două kilograme, cit cintărește, ci de... 5 kilograme. Chiar dacă se risipesc astfel cantități ' importante de material plastic, se adaugă ceva la... planul valoric.O recentă expoziție locală de produse alimentare organizată de întreprinderea de Industrializare a Cărnii Botoșani a demonstrat — prin produsele de înaltă calitate ce s-au prezentat — că oamenii muncii de la această unitate dispun de capacitatea de a folosi la nivel superior mijloacele tehnice din înzestrare pentru ca

duse a permis organizarea unor tîr- guri de toamnă, la care cumpărătorii și-au procurat cantități suplimentare de legume și fructe pentru perioada de iarnă. Cantitățile de legume și fructe oferite populației le depășesc considerabil pe cele prevăzute in programele întocmite în acest scop. Astfel, s-au vindut suplimentar peste prevederile planului de autoaprovizionare, 19.5 tone roșii, 12,3 tone ar- deioase, 15,3 tone ceapă uscată etc. Deci sortimentele de produse, procurate mai ales din alto județe, au existat din belșug. Dar cele din producția specifică a Covasnei ?In unitatea de desfacere nr. 2, gestionara Raduly Imola nu putea oferi cumpărătorilor cartofi, varză și pă-

rată), rădăcinoase, gulii etc. Pentru că. deși, așa cum arătam, programele privind aprovizionarea de toamnă cu legume au fost îndeplinite, nu toți locuitorii orașelor au condiții de depozitare corespunzătoare și preferă să se aprovizioneze doar pentru citeva zile.Este adevărat, unitățile de legume și fructe din municipiul-reședință și din celelalte orașe ale județului au fost mai bine aprovizionate în toamna aceasta față de alți ani. Dar, pe acest fond, a apărut mai evidentă necesitatea creșterii calității și in domeniul desfacerii acestor produse, în special al sortării lor. (Constantin 
Timaru).

Semipreparate 
nu înseamnă 
și semicalitate„Cantitativ, aprovizionarea bună, mai ales cu conserve și i preparate din legume și fructe, și pește" — ne spune tovarășa dora Sandu, vicepreședinte al Comitetului Executiv al (jonsiliului Popular Municipal Botoșani. înainte de a porni în raidul prin piețe și unități comerciale. Așa este. Există insă in comerțul botoșănean anumite detalii ce pot și trebuie să fie înlăturate — în spiritul cerințelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în recentele vizite in piețe și complexe comerciale din Capitală — pentru a se imprima acestei activități condițiile calității așteptate. Și iată citeva din ele :în unitățile do comerț cu mărfuri alimentare nr. 15 (de lingă autogară) și nr. 10 (de lingă întreprinderea Textilă), cumpărătorilor li se oferă în pungi came de porc cu legume și porționări pentru piftie. Ambele provenite de la întreprinderea pentru Industrializarea Cărnii Botoșani. Ambele sorturi — considerate semipreparate. Dar legumele care însoțesc carnea sint de o calitate care nu amintește nici pe departe că ar fi trecut prin vreun proces de semipreparare: un morcov trecut de mult din starea de prospețime, cu urme consistente de impurități, doi pereți de ardei cindva congelați și două roșii sub stasul calității. „Da, adesea cumpărătorii reproșează calitatea acestor semipreparate, dar in actele de primire a mărfii scrie calitatea întii, așa că..." — ne spun vînzătoarele.Din cite știm, respectiva întreprindere producătoare botoșăneană nu se plînge că ar sta rău cu îndeplinirea planului valoric. Ba. dimpotrivă. Nici de lipsa dotărilor tehnice. De ce, însă,

este semi- cacne . Teo-
Pentru înfăptuirea în bune condiții a programelor de autoaprovizionare

Activitatea comercială — la nivelul
cerințelor de consum ale populației

atita „larghețe" în aprecierea factorilor calitativi ai activității 7 De ce pină și acum, în plin sezon al legumelor. morcovii, roșiile și ardeii „prelucrați" care însoțesc carnea în pun(*i sint mult sub calitatea și starea de igienă chiar a legumelor. ne-.,semi- preparate"? Lipsa de rigurozitate (sau lipsa totală) a activității organelor de control județene a favorizat se pare atitudinea de neglijență a amintitei întreprinderi județene. Pentru că noua unitate specializată, care funcționează pe lingă întreprinderea de Industrializare a Cărnii — Avicola — a preluat metoda „semiprepa- rării" introducînd în pungile cu carne de pasăre... cițiva morcovi. Și aceștia parcă anume „sortați", adică mărunți și vestejiți. Rețeta de semipreparare prevede insă folosirea unei game largi de legume, de calitate superioară, asigurind condiții de igienă deosebite. Or, un control cit de cit riguros din partea organelor competente, municipal^ -și județene (inclusiv a celor sanitare), ar putea cu ușurință constata, în spatele cifrelor privind planul valoric al întreprinderii respective că, ignorîndu-se rețetarele obligatorii, se ajunge la obținerea

produsele lor să corespundă cerințelor cumpărătorilor, iar gradul de prelu-' crare să însemne, intr-adevăr, un spor calitativ. Acum important este să se treacă de la stadiul de produse pentru expoziție la produse pentru piață, adică pentru marea masă a cumpărătorilor. (Eugen Hrușcă).

O inițiativă 
a organelor județene 

care ar trebui aplicată 
și în... județîn urma adoptării unor programe pentru aprovizionarea populației cu legume și fructe de sezon, întreprinderile județene de legume și fructe și pentru desfacerea acestor produse, precum și consiliile populare din județul Covasna au trimis în diferite zone ale țării delegați pentru a urmări la furnizori desfășurarea livrărilor de produse agroalimentare care se cultivă mai puțin în județ. Rezultatele acestei acțiuni s-au dovedit salutare: în afara asigurării unor cantități suficiente pentru buna aprovizionare zilnică a magazinelor, stocul de pro-

trunjel, care se produc din belșug în județ. Situație asemănătoare și in alte unități. De ce lipsesc asemenea sorturi de legume, specifice Covas- nei, tocmai in... județul Covasna? Asigurarea fondului de asemenea produse pentru locuitorii municipiului Sfintu Gheorghe a fost încredințată celor două asociații economice, de stat și cooperatiste, special înființate. Dar activitatea a- cestora se face simțită, așa cum am văzut, prin... lipsă. Că organele județene și municipale s-au îngrijit de aprovizionarea cu legume și fructe produse în alte județe este bine, fapt constatat de cetățeni. Dar de ce aceste organe de conducere nu și-au trimis (măcar ca „delegați") reprezentanți și in propriul județ, care să urmărească atit calitatea lucrărilor, cit și recoltarea și livrarea produselor respective ?O altă problemă asupra căreia trebuie să-și concentreze atenția factorii de resort este aceea a asigurării cantităților de produse, în sortimentul necesar, care să se afle In vînzare zilnic, în perioada următoare : cartofi, varză (inclusiv mu-

Pentru a fi eficient, 
controlul trebuie 

să aibă locAnul acesta, grădinile și livezile bihorene au rodit mai bogat ca-n alți ani, oferind cumpărătorilor însemnate cantități de legume și fructe. Dar există oare opreliști in drumul acestora spre cumpărător ? Se face oare aprovizionarea ritmic, conform graficelor ? Este oare bine gospodărit fondul de marfă ? Sint numai citeva din întrebările ale căror răspunsuri sint determinate și de activitatea de control asupra acestui sector. între care cel al echipelor de control al oamenilor muncii. Cu alte cuvinte, eficiența acestei forme de control organizat al maselor se convertește și în bunul mers al activității in acest domeniu comercial, de virf in aceste zile. O primă constatare la comisia municipală de coordonare și îndrumare a activității e- chipelor de control al oamenilor muncii : din cele 153 de acțiuni de control efectuate anul acesta in domeniul comerțului orădean cu legu-

me și fructe, 58 au fost realizate de echipele de control al oamenilor muncii. Iar printre rezultatele acestor acțiuni se numără : dublarea suprafețelor de desfacere a expozițiilor cu vînzare din piața agroalimen- tară situată în zona de vest a municipiului, dublarea punctelor de vînzare la sfîrșit de săptămînă in piețele din zonele „23 August" și „De- cebal" etc. Efectul este vizibil, constatat de mii și mii de cetățeni. Mai aflăm însă că : in unitatea nr. 48, echipa de control constată că spațiile comerciale sint neintreținute. cintarele dereglate, produsele nesortate : idem la unitatea nr. 9. cu a- dăugirea unei atitudini necorespunzătoare a personalului, idem la... Măsurile... identice : sancțiuni administrative. Dar efectul ? Situația necorespunzătoare. atit in unitățile a- mintite, cit și în altele persistă. Pentru că, oricît de severe ar fi sancțiunile aplicate, deficiențele „rezistă" atit timp cît nu este înlăturat mediul etico-moral care le întreține. înlăturarea lor presupune o activitate permanentă a echipelor de control al oamenilor muncii, înce- pind cu acțiunea de control, efectuată cel puțin o dată la trei luni, pină la intervenția promptă a tuturor factorilor de răspundere in domeniul respectiv, pină la implicarea tuturor organizațiilor democratice de masă in crearea unei atmosfere civice care să nu permită apariția corpurilor străine în activitatea comercială.Dar echipe filtrat rios eficiența socială : ______formalismul, birocrația. începind cu frecventa acțiunilor de control : nici măcar un sfert din cele 50 de unități orădene de desfacere a legumelor și fructelor nu au fost vizitate anul a- cesta de echipele de control, deși în 11 din ele jurnalele cumpărătorului sint „garnisite" cu reclamații ale cumpărătorilor Care este explicația acestei pasivități a echipelor de control al oamenilor muncii ? Superficialitatea factorilor de răspundere în domeniu ? Lipsa de organizare ? Și una și alta.Cerințele privind perfecționarea activității în domeniul aprovizionării populației, marea importanță pe care partidul nostru, secretarul său general o acordă controlului exercitat de oamenii muncii impun comisiei municipale de coordonare și îndrumare măsuri hotărîte pentru înlăturarea deficiențelor existente. Căci numai bunele intenții sint insuficiente. (Ioan Laza).

chiar și în activitatea unor de control din Oradea s-au in- atitudini ce le diminuează se- negLijența,

în județul Călărași s-au cultivat peste 15 000 hectare cu legume. Pină acum au fost recoltate și livrate beneficiarilor peste 550 000 tone din planul anual de 600 000 tone, in cantitățile de produse existente încă în cîmp, făcind parte și rădăcinoasele și varza de toamnă, cam in proporție de 70 la sută. Avind în vedere însă timpul dețean ferme, fice de mitent ciarilor, adică trializare și piețelor de pentru populație.Un loc prioritar in cadrul acestor măsuri il ocupă mobilizarea puternică a unui mare număr de oameni la cules în grădini. Astfel, in aceste zile se recoltează și se transportă zilnic peste 1.500 tone legume față de 700—800 tone cite se realizau săp- tămina trecută. Din aceste cantități aproape 400 tone sint expediate zilnic Capitalei, in timp ce aproape 100 tone iau direct drumul piețelor de desfacere din municipiul Călărași. în urma acestor măsuri, s-a reușit ca la fondul de stat să fie livrate pină in ziua de 10 octombrie a.c. peste 340 000 tone din planul anual de 417 000 tone. Dar in grădini mai sint incă mari cantități de legume. Atenția grădinarilor și nu numai a lor este îndreptată spre legumele perisabile, urmărindu-se atit recoltarea lor în cel mai scurt timp, cit și transportul acestora, astfel incit »ă nu rămînă in cîmp de pe o zi pe alta nici o cantitate de legume. „Se fac eforturi deosebite pentru recoltarea legumelor in cel mai scurt timp — ne spune tovarășul inginer Gabriel Postolea, directorul Trustului Horticol —, cu atit mai mult cu cit avem o producție bună, de calitate, neafectată incă de brumă și 'facem totul să o valorificăm in întregime".Aceeași mare concentrare de forțe am intilnit-o și la fabrica de conserve Oltenița. „De citeva zile — ne spune inginerul Alexandru Mihăiță, directorul întreprinderii — am început să fabricăm două noi sortimente de conserve : supă concentrată cu carne de vită și spanac cu carne de vită. Lucrăm, în continuare, dar in cantități mult sporite, la cele 7 sortimente de tocană de legume". , în toate marile bazine legumicole ale județului, cum sint cele de Ia Jegălia, Cuza-Vodă și Lehliu Gară am întîlnit in această toamnă blindă, frumoasă mii de oameni depunind eforturi stăruitoare pentru a stringe în citeva zile întreaga producție de legume care se cere urgent recoltată și livrată beneficiarilor.
Mihail DUMITRESCUcorespondentul „Scinteii*

înaintat, comandamentul ju- al agriculturii a luat măsuri operative, stabilind noi gra- recoltare a legumelor, conco- cu livrarea lor direct benefi- unităților de indus- desfacera
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ADUNĂRI ȘI CONFERINȚE DE DĂRI DE SEAMĂ ȘI ALEGERI 

ANALIZĂ TEMEINICĂ A ÎNTREGII ACTIVITĂȚI, 
ȘCOALĂ DE EDUCAȚIE POLITICĂ, REVOLUȚIONARĂ

Rezultatele pe măsura posibilităților,
replică dată de comuniști formalismului

„Formalismul are un... preț de cost ridicat". Acest titlu sintetiza conținutul de idei al articolului publicat de ziarul „Scinteia", cu doi ani și jumătate în urmă, despre desfășurarea anterioarei conferințe de de seamă și 
de partid de 
Prelucrarea 
Gheorghe.Care era situația de atunci . fusese abordată in conferință ? Redăm din articolul amintit : „Simpla menționare, simpla trecere in revistă a unor probleme, fără o analiză temeinică, profundă, fără o atitudine suficient de combativă, mobilizatoare și fără stabilirea unor măsuri concrete, eficiente nu poate determina rezultatele scontate. La ce folosește — așa cum darea de seamă a partid — doar neajunsuri (planul fă s-a îndeplinit porție de producției rebuturile 500 000 lei menea abordări formale, superficiale mult mai utile ar fi fost dezvăluirea și analizarea cauzelor care au determinat asemenea neimpliniri in activitatea economico-financiară. precum și strădania de a găși și propune soluții viabile pentru îndreptarea situației".Stilul de muncă necorespunzător șl — drept urmare — rezultatele e- conomlce foarte slabe situau pe atunci combinatul pe unul dintre ultimele locuri, atit în cadrul unităților productive ale județului Covas- na, cît și pe țară, în ramura respectivă. în legătură cu această situație, articolul semnala lipsa de spirit analitic, critic și autocritic, a dării de seamă și dezbaterilor, faptul că nu au fost nominalizate răspunderile comuniștilor, că aspectele activității' nu au fost abordate prin prisma

alegeri 
la Combinatul 
Lemnului din

dare
a comitetului 

pentru 
Sfintuși cum

s-a procedat în comitetului de Înșiruirea unor producției-mar- numai in pro- 91,8 la sută, cel al nete — de 77,7 la sută... s-au ridicat la peste etc.) ? în locul unei ase-

muncii de partid, printr-o optică de esență politică. „îngăduința" față de neajunsuri, îndeosebi față de cele manifestate de cadrele cu munci de răspundere, a avut drept revers o prezență slabă a acestora la lucrările conferinței și faptul — cu totul nepotrivit — că la dezbateri nu a luat cuvintul nici un tovarăș din conducerea combinatului sau a diferitelor compartimente de muncă.După doi ani și jumătate, la recenta conferință a comitetului de partid, Combina tul pentru Prelucrarea Lem-

existente, al căror grad de folosire a ajuns la 100 la sută.Ca urmare a acestor rezultate, puternica unitate la căre ne referim ocupă in prezent un loc fruntaș, atit în cadrul județului, cit și pe țară, in ramura respectivă. Cu toate acestea nu e deloc paradoxal faptul că atit darea de seamă, cit și dezbaterile au avut un puternic caracter analitic, un inalt grad de combativitate. Numeroși vorbitori, printre care de data aceasta s-au aflat și cadre de conducere precum dr. ing. Ilorea
De la precedenta conferință - o schimbare în bine 

a stilului de muncă

nulul din Sfintu Gheorghe s-a prezentat, sub o cu totul altă înfățișare. Schimbarea radicală a stilului și metodelor muncii de partid — constînd, așa cum s-a arătat în conferință, in mutarea centrului de greutate al activității politice la locurile de producție. în judicioasa stabilire a priorităților și repartizarea corespunzătoare a forțelor, în implicarea comuniștilor, a cadrelor de conducere în rezolvarea concretă și operativă a „problemelor-cheie", a neajunsurilor — a dus la rezultate dintre cele mai bune. Anul 1988 a fost primul din istoria combinatului în care planul a fost îndeplinit și depășit. Conti- nuind începutul bun făcut, planul pe 9 luni al acestui an a fost realizat in proporție de 101,6 la sută Ia producția-marfă, de 102,4 la sută la producția netă, iar la export — 104,8 Ia sută pe relația CTS și 102,8 la sută la devize liber convertibile. De menționat că, drept urmare a sporirii calității producției și gradului ridicat de înnoire, combinatul are in momentul de față comenzi pentru export care depășesc capacitățile

Munteanu, directorul combinatului, loan Ileș, șeful secției din Sfintu Gheorghe. Vasile Mihecută. șeful compartimentului producției, si alții, au relevat că locul de fruntaș „obligă mereu la mai mult si la mai bine", punind in evidentă, in spirit critic si autocritic, unele neajunsuri privind încadrarea în cheltuielile de producție, respectarea disciplinei tehnologice, folosirea fondului de limp, pregătirea profesională a întregului personal. Evaluînd activitatea de partid în lumina proiectului Programului-Directivă și a Tezelor pentru Congresul al XIV-lea, participanții la dezbateri au făcut numeroase propuneri concrete, care îmbunătățesc programul de măsuri adoptat de conferință, dau consistență și perspectivă tuturor laturilor muncii politico-or- ganizatorice, ideologice și educative.Considerăm deosebit de relevante citeva aprecieri făcute după terminarea lucrărilor conferinței de către maistrul loan Tamaș, care a fost reales secretar al comitetului de partid :— Pornim la drum mai bogațt în

învățăminte de viață și de muncă. Eu consider că experiența noastră din ultimii doi ani si jumătate demonstrează, printr-un caz particular. adevărul general că socialismului îi este caracteristic procesul continuu de perfecționare, și nu lipsurile existente la un moment dat intr-un loc sau altul și care țin de neajunsurile din munca unor oameni. împotriva a tot ceea ce susțin cei care încearcă să ponegrească orinduirea noastră, care caută să destabilizeze, să semene neîncredere, resursele noastre de continuă îmbunătățire a muncii, â cadrului nostru de viață și activitate sint, practic, inepuizabile. O demonstrează prin fapte grăitoare, de necontestat, întreaga noastră experiență, acumulată îndeosebi după istoricul Congres al IX- lea al partidului, care a deschis o epocă de mari transformări revoluționare, de continuă și substanțială perfecționare a tuturor vieții sociale, economice, și culturale.Pe toate aceste marî care au schimbat profund patriei și viața oamenilor, natele resurse de desăvîrșire ce am creat, prefigurate de mentele programatice pentru greșul al XIV-lea, ză opțiunea noastră lă privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al partidului. In ceea ce ne privește, sîntem ho- tăriți să onorăm această opțiune prin faptele noastre, prin îndeplinirea exemplară a planului in cinstea marelui forum al comuniștilor, fiind convinși că acesta este modul cel mai înalt de a cinsti patria și pe marele ei conducător.

domeniilor ideologiceînfăptuirl, înfățișarea pe însem- a tot docu- Con- se întemeia- fundamenta-

Gh. ATANASIU 
C. TIMARU

în sala In care se desfășoară adunarea de dare de seamă și alegeri a 
organizației de partid de la Stațiunea 
de Cercetări Agricole Lovrin un întreg perete este dominat de o hartă in relief a celor trei județe în care sint răspindite centrele și punctele de cercetare : Timiș, Arad și Caraș- Severin. într-o încăpere alăturată, o altă hartă reprezintă arealul de răs- pindire a soiurilor și hibrizilor creați de stațiune, areal care se confundă cu întreaga suprafață a României, deoarece, practic, țărilor te bogat județele aceste siuni si sabilităti teres ale muncii făsurate s-au raportat permanentă darea de seamă dezbaterile damentate prevederile gramului - tivă Congresul XIV-lea al pe orientările de excepțională însemnătate pentru nească și cercetarea științifică tovarășului Nicolae secretarul general al partidului.— începind cu Congresul al IX-Iea, societatea românească se află în- tr-un continuu proces de profunde transformări, într-o neîntreruptă perfecționare ce a revoluționat toate domeniile de activitate și in mod deosebit agricultura, care a fost ridicată la statutul de ramură principală a economiei țării, a subliniat ing. Gheorghe Ștriuba, cercetător în sectorul agrotehnic. O agricultură in care — potrivit concepției secretarului general al partidului — știința are un rol hotăritor pentru înfăptuirea cerințelor noii revoluții agrare, proces amplu, revoluționar, bazat pe proprietatea socialistă și care, transpus în viață, demonstrează cu puterea de argument a faptelor superioritatea agriculturii socialiste. Din aceasta decurg pentru noi — cei care facem parte din detașamentul celor 270 000 de oameni care lucrează în cercetarea științifică din

efectua- aici rodesc în toate tării. .La dimen- respon- de in- national des- aici în

rezultatele cerce-

România — importante răspunderi privind crearea de soiuri, hibrizi și tehnologii de mare productivitate. Iar toate marile înfăptuiri ale țării, ridicarea agriculturii și științei românești pe trepte tot mai înalte — sint temeiurile care argumentează opțiunea noastră fundamentală ca tovarășul Nicolae Ceâușescu, cel mai iubit fiu al partidului și țării, să fie reales la Congresul XIV-lea în suprema funcție secretar general al partidului.— Programul-Directivă pentru
al al de

lucru efectuate în stațiunea noastră în toamna anului trecut, tematica de ameliorare la griu a fost restructurată în direcția obținerii unor noi soiuri cu fertilitatea spicului de peste 2 grame și cu boabe mari. A fost creată linia de perspectivă Lovrin 45, un tip de griu foarte precoce, cu capacitate de producție foarte bună și însușiri de calitate superioară. La porumb, așa cum ne-a cerut secretarul general al partidului, au fost creați hibrizi mai timpurii cu 10 zile decît cei mai productivi hibrizi existenți in țară, aceeași de rezis-Abnegafie și pasiune

Toleranța combătută
cu intransigență comunistă
H(l

a mai fost ales un singur om„Informăm redacția ziarului ..Scinteia" despre existenta in organiza
ția de bază de la S.M.A. din comu
na Vinătorii Mici, județul Giurgiu, a unei situații cu totul și cu totul neobișnuite. Cițiva membri de partid — se afirmă intr-o scrisoare —, deși au săvîrșit cu ani in urmă abateri care au necesitat condamnări pe diferite durate, cu executarea pedepsei la locul de muncă, abateri care-i situează, de drept si de fapt, in afara rindurilor partidului. ei continuă să facă parte din organizația de bază respectivă. Cum e posibil acest lucru 1 De ce biroul organizației de bază si comitetul comunal de partid „închid" ochii in fața acestui caz de încălcare gravă a normelor statutare ?“Acesta ar fi. rezumat pe scurt, conținutul scrisorii trimise redacției de mai multi comuniști.Ne-am deplasat împreună cu secretarul comitetului județean de partid, tovarășul Anton Storobănea- nu. la fata locului. în comuna a- mintită. Scrisoarea sesiza concret două categorii de fapte : 1) Gheorghe Constantin. Gheorghe Dănescu și Emil Zamfirescu, maistru mecanic, și. respectiv, mecanici, membri ai organizației de bază din cadrul S.M.A.. au suferit, in intervalul 1983—1985, diferite condamnări, cu executarea pedepsei la locul de muncă, pentru furt din avutul obștesc ; 2) abaterile lor n-au făcut, de-atunci și pină acum, obiect de analiză in organizația de bază respectivă și ei continuă să dețină calitatea de membri ai partidului.Ce au spus în legătură cu cele sesizate membrii biroului și comitetului comunal de partid cu care am stat de vorbă la acea dată ?Elena Ștefănescu. secretar adjunct al comitetului comunal de partid : „Aud prima oară de existența in evidenta organizației de bază a S.M.A. a unor membri de partid care au avut condamnări. Poate tovarășul Pavel, secretarul comitetului, să știe mai multe. îl așteptăm să vină din concediu".

Vasile Moise, membru al comitetului comunal de partid si sef al postului de miliție : „Știam că au avut condamnări, dar așteptam să vină comunicarea de la județ pentru a lua măsuri. Poate era bine dacă informam si eu comitetul".
Marin Călinescu. directorul S.M.A.: „Am cunoscut situația lor. I-am spus, dacă îmi aduc bine aminte, si secretarului comitetului comunal de partid. Nu ne-a cerut să luăm vreo măsură. Faptul că n-au fost privați de libertate m-a făcut să cred că situația lor va fi reexaminată".
Tudor Olteanu. secretarul biroului organizației de bază din cadrul •S.M.A. : „Eu personal am cunoscut situația fiecăruia tentat să primim mitetul comunal detean de partid, doi. trei si am _______ ... _bisnuim cu această situație".Ce a urmat după această primă cercetare a sesizării se înscrie in

in parte. Am indicații de la si comitetul Au trecut un început să ne
as- co- ju- an.o-

și fun- pe Pro- Direc- pentru al P.C.R.,

creatoare pentru 
promovarea noului

Cercetarea științifică la nivelul cerințelor noii 
revoluții agrare

agricultura româ- ale Ceausescu, Congresul al XIV-lea prevede că „promovind mal larg cuceririle biologiei moderne și ingineriei genetice, cercetarea agricolă va elabora soluții pentru ridicarea fertilității fondului funciar, crearea de soiuri și hibrizi de plante cu, producții mari și rezistență superioară. de rase de animale de mare productivitate, în vederea realizării integrale a obiectivelor noii revoluții agrare". Sîntem de pe acum pe deplin angajați in înfăptuirea acestui program, a arătat ing. Titus Șuba, doctor in științe agricole, directorul stațiunii. Cele trei vizite de lucru făcute la Lovrin de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. îndrumările primite cu aceste prilejuri, ca de altminteri referirile formulate în fiecare cuvintare a secretarului general al partidului, care leagă Întotdeauna perspectivele dezvoltării so- oial-economice a țării de cuceririle științei, jalonează întreaga noastră activitate. Astfel, în urma vizitei de

firesc. în respectarea normelor de partid, a prevederilor statutare. Fiecare din cei în cauză, și Gheorghe Constantin, și Gheorghe Dănescu. si Emil Zamfirescu. au fost discuția adunării generale dinare a organizației de S.M.A. și excluși din puși in extraor- bază din rindurile partidului. Așa cum o cereau faptele săvirșite de ei. Incompatibile — fără nici o îndoială — cu de comunist.Aici am fi putut încheia de fată. Adevărul — deși cu re — a văzut în cele din lumina dreptății. Cei trei.
calitateaarticolul intirzie- a văzut în cele din urmă Cei trei, prin faptele lor grave, prin lipsa de integritate morală, comportamentul lor. s-au autoelimi- nat. practic, din rindurile partidului. Dacă abaterile fiecăruia dintre ei au primit sancțiunea fermă, exi- făcut ca „închidă" 3—4 ani n-au în-
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• Comitetul de partid va reactiviza consiliile și comisiile pe probleme și va cere să includă în planurile lor de muncă efectuarea unor studii legate de obiectivele prioritare ale muncii politico-organizatorice, studii care vor sta la baza analizelor prevăzute a se prezenta plenarelor comitetului de partid. Consiliile și comisiile pe probleme vor avea ca prime teme de studii posibilitățile de completare a programului de modernizare a proceselor de producție, creșterea calitativă și numerică a organizației de partid, legarea mai strinsă a propagandei vizuale de prioritățile producției (Din programul de măsuri adoptate de conferința 
de partid de la Fabrica de Aparataj a întreprinderii „Electroputere" 
Craiova).• Comitetul de partid, prin membrii săi, va Îndruma și controla modul cum sint planificate și cum se desfășoară discuțiile individuale, astfel incit să se asigure creșterea responsabilității fiecărui membru de partid, a spiritului revoluționar, în scopul realizării în condiții de eficientă sporită a sarcinilor economice, sociale și politice. Se va pune un accent deosebit pe reținerea propunerilor și sugestiilor formulate in cadrul discuțiilor individuale și pe valorificarea lor. (Din programul de 
măsuri adoptat de conferința de partid de la Antrepriza de Lucrări Hi
drotehnice Speciale Focșani).• Pentru a imprima un stil de muncă revoluționar consiliului oamenilor muncii și a asigura buna lui funcționare, comitetul de partid va organiza plenare comune cu acest organism al democrației muncitorești-revoluționare pe teme de importanță deosebită pentru bunul mers al întreprinderii ; va cere, de asemenea, comisiilor sale pe probleme să efectueze studii in comun cu comisiile pe domenii ale con-

siliulul oamenilor ^muncii. (Din programul de măsuri adoptat de 
----Confecții Focșani).ferința de partid de la întreprinderea de

con-• Prin învățămintul politico-ideologic, conferințe, dezbateri ideologice, informări ,________ , ______ _om la om se va acționa in mod sistematic pentru ridicarea nivelului politico-ideologic al cadrelor, al membrilor de partid, al tuturor oamenilor muncii, pentru întărirea ordinii și disciplinei, responsabilităților in realizarea ritmică, de inaltă calitate și la toți indicatorii a sarcinilor de plan pe acest an și pe anul viitor. în acest sens, vor fi periodic organizate acțiuni care să antreneze colectivele model de muncă și viață, echipele, atelierele și secțiile de producție în vederea obținerii și menținerii in continuare a locului fruntaș in întrecerea socialistă. (Din programul de măsuri adoptat de conferința de partid de la întreprinderea 
„Tricoul Roșu" din Arad).

propaganda de partid .____politice, munca politică de laprin

• întreprinderea noastră este una din cele mai moderne unități ale industriei ușoare. Și produsele noastre sint de calitate, bine apreciate. Totuși, mai avem muncitori, unii chiar membri de partid, care dau produse ce nu se încadrează în parametrii de calitate stabiliți și posibili. Propun ca organizația de partid să analizeze concret și operativ cauzele acestui neajuns : în cazul membrilor de partid, punîindu-i in discuția a- dunării generale (pe baza unui raport individual de activitate prezentat de fiecare) ; în cazul celorlalți oameni ai muncii, prin muncă politică de la om la om și prin discuții speciale organizate în grupa sindicală respectivă. (Adela Popa, maistru la întreprinderea de confecții „Steaua Roșie" Sibiu).
gentă. cauzele care au organizația' de bază să ochii in fata lor timp de n-au fost nici elucidate. „ . .. ... tîlni't in adunarea generală extraordinară. care a făcut obiectul analizării lor. nici replica educativă pe care o impunea existenta acestora.Cu două luni în urmă, o dată cu aplicarea sancțiunilor amintite, secretarul comitetului județean de partid, prezent la adunarea respectivă. a adresat comuniștilor de aici invitația de a reflecta mai profund la cele petrecute in organizația lor de bază și la adunarea de dare de seamă și alegeri să vegheze cu toată răspunderea ca mandatul de a conduce activitatea organizației să fie incredintat fmor oameni cu o inaltă integritate comunistă. Și dacă atunci, in adunarea extraordinară — surprinși poate si de promptitudinea cu care au trebuit să judece o asemenea situație gravă — și-au îndreptat atenția mai mult asupra a- baterilor in sine săvirșite de comuniștii în cauză, in adunarea de dare de seamă și alegeri, pe fondul unei analize de ansamblu asupra activității biroului, s-a constatat că acesta, prin stilul său de muncă ezitant. prin lipsa de combativitate, a contribuit la crearea unei atitudini de tolerantă fată de o seamă de a- bateri.O concluzie desprinsă, ce-i drept, cu întirziere. Dar care, spre meritul comuniștilor, a determinat măsuri corespunzătoare. Fostul secretar al biroului organizației de bază și alți trei membri nu au mai primit mandat din partea comuniștilor de a conduce activitatea acestei organizații. Iar noul birou este decis să acționeze — așa cum s-a cerut in dezbaterile din adunarea de dare de seamă și alegeri — cu toată hotărirea pentru întărirea vieții de organizație. aplicarea fermă a normelor democrației și disciplinei de partid, pentru creșterea răspunderii si combativității fiecărui comunist fată de propria activitate și a organizației in ansamblul ei.

Constantin PRIESCU
Ioan GAGH11corespondentul „Scînteii"

Situat în centrul Bucureștiului, pe una din arterele cele mai frecventate din inima acestuia. Teatrul 
„C.I. Nottara' lipsă de tuație de teresul și tatorilor tîlniți" și deplasări, prin țară sau prin stagiunile permanente de pe platformele muncitorești), este pn pas important. Un progres cu mult mai semnificativ dacă ținem cont că în ultimii ani afișul teatrului (ce s-a îmbogățit și diversificat) conține titluri reprezentative, transfigurate in spectacole de ținută, dintre care citeva incununate cu premii, de referință pe plan național. Cu alte cuvinte — după aprecierea formulată atit în darea de seamă, cit și in luările de cuvint ale comuniștilor din cadrul adunării de dare de seamă și alegeri de la Teatrul „C.I. Nottara" — creșterea auditoriului s-a făcut nu pe seama unor divertismente facile, ci a unor montări de ținută, comedii și drame cu mesaj grav, substanțial. Situație ce dinamizează in chip fericit talentele: cu ecou la public s-a dovedit tocmai valoarea, creația artistică purtătoare a unor generoase sensuri umaniste, a unui mesaj educativ (așa cum arăta actorul Ion Punea); creațiile cu pregnante dimensiuni etice, sociale și politice semnate de autori de prestigiu, preocupați de fenomenele dinamice ale actualității, angajați in făurirea omului nou (Ma
xim Crișan, director adjunct artistic).La aceasta au concurat deopotrivă noile piese românești incitanie, unele lansate chiar în premieră pe țară, originale transfigurări ale unor opere clasice românești (de la Caragiale la o dramatizare „Pădurea spînzuraților") și venite reluări de capodopere — implicit deschideri de perspective că- ,tre repertoriul universal (Cehov, Strindberg. Cao Yu, Moliere etc.).Nu este greu de văzut că opțiuni cum sint cele de mai sus coincid cu direcții majore ale artei românești, configurate ca atare, cu limpezimea și forța fără precedent după Congresul al IX-lea al P.C.R. — eveniment politic de răscruce în istoria

i“ nu a dus niciodată public. De la această si- permanență la afluxul, in- considerația de azi a spec- (veniți la sediu, dar „în- în lungi și repetate turnee,

țării, care a deschis și pentru cultură, ca și pentru toate domeniile de activitate o nouă epocă, favorizînd contactul cu prețioasele rădăcini ale artei noastre progresiste și în- demnind la menținerea lor vie în conștiințe, la valorificarea lor contemporaneitate ; stimulînd. in o dată cu ample procese ale democratizării culturii, contactul viu, nemijlocit al acesteia cu mase din ce în ce mai largi ; favorizînd impactul educativ al artei pria orientarea observației și vocației pentru transfi-

lator si fertil instaurat în ultimele două decenii : adeziunea la Hotări- rea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la reînvestirea Nicolae Ceausescu rum al comuniștilor in funcția supremă neral al partidului, primată direct, prin vot deschis de toțiProiectul Programului-Directivă si Tezele pentru Congresul al XIV-lea relevă telul realizării si manifestării depline a personalității umane in

tovarăsului la înaltul fo- din noiembrie de secretar ge- O adeziune ex- cuvinte calde si comuniștii.

voința lor fermă de a contribui ca și pe viitor progresele înregistrate. ..deschiderile" valoroase să fie întărite. amplificate.teanu).De o puternică, tinere s-a bucurat movării unor opere noi. inspirate din aspectele esențiale ale construcției socialiste și apte, prin eroii-model pe care îl propun, să contribuie ta clarificarea complexelor probleme ridicate de telul făuririi unui om nou. a unei noi calități a muncii si

(Ruxandra Sire-argumentată sus- imperativul pro-

Valorile educative în atenția
întregului colectiv

Teatrul - element dinamizator în modelarea unei conștiințe înaintate 
Promovarea unor opere inspirate din actualitatea socialistă, din universul 
lui contemporan

omu

după bine-

perspectiva din spirit critic si prin nominali- concrete — la

gurare a artiștilor către izvorul cu apă vie al vieții.Aceasta este perspectiva largă, cuprinzătoare in care, cu maturitate politică, comuniștii de la „Nottara" si-au evaluat strădaniile din ultimii doi ani. Aceasta este care au reflectat cu creator totodată — zări, prin trimiteriviata de organizație, la sarcinile ce le stau in fată.Evocind pe larg statutul actual sl rolul de nobilă demnitate al culturii si al sluiitorilor ei — pe fundalul marilor transformări revoluționare ce definesc România modernă — directorul Teatrului „C. I. Nottara", scriitorul Ion Brad, a dat glas, și in cadrul adunării generale, adeziunii depline și ferme la o hotărire ce constituie garanția continuării cu strălucire a proceselor revoluționare ce caracterizează „Epoca Nicolae Ceaușescu" Si. implicit, a perpetuării si intensificării climatului de creație stimu-

socialism ca o componentă esențială a dezvoltării sociale si pun un accent deosebit atit asupra necesității dezvoltării orizontului de cunoștințe. al culturii in general, ca element dinamizator al procesului formării omului, cit si asupra creșterii rolului activității politico-ideologice și cultural-educative in același proces de formare a conștiinței. Teatrul nostru — arăta actrița Lucia Mureșan— la fel ca toate instituțiile de cultură din Capitală, a făcut și este chemat a face eforturi continue, sporite, pentru a contribui si mai susținut la acest proces modelator — atit de important, de complex, de sensibil, cu implicații in nfocesele dezvoltării economico-sociale.Și darea de seamă a reflectat sintetic. dar si cu diferențierile cerute de realitate, cu simt critic si autocritic. modul in care comuniștii, membrii biroului si-au făcut datoria— luările de cuvint punînd în lumină preocuparea lor statornică si

a vieții. Acest imperativ s-a regăsit in angajamentul conducerii teatrului și al secretarului literar de a iniția. încă din acest an. noi dialoguri cu autorii pentru depistarea celor mal valoroase creații.Valoarea spectacolelor, sub semnul aspirației către realizări cu eroi proeminenti. cu un mesaj limpede, puternic,. — iată tema dominantă a dezbaterilor din adunare. O temă ce a fost asociată constant exigentei, ritmicității si calității prestărilor din fiecare compartiment, de la cel artistic pînă la cel tehnic, si s-a soldat cu numeroase îndemnuri la un stil de muncă mai eficient, la o disciplină superioară a muncii ca si a vieții de organizație, la o mai bună cunoaștere a problemelor profesionale și umane cu care se confruntă fiecare compartiment și fiecare membru al organizației de bază.Adunarea generală a comuniștilor de la Teatrul ..Nottara" a relevat voința lor (regizori, actori, teh-

dar cu capacitate producție, tenți la rupere și care se pretează la recoltatul mecanizat.Sint doar citeva realizări înfăptuite sub marea a Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, pe care le menționăm. fiind totodată conștienți că mai avemmulte de făcutpentru a îndeplini integral sarcinile ce ne revin.în atmosfera politică vie, dinamică, in care este întimpinat Congresul al XIV-lea al partidului, a devenit firesc ca în fiecare organizație de bază să fie puternic afirmate interesele supreme ale țării, înalta răspundere pentru prezentul și viitorul ei, pentru cauza socialismului. Astfel, in cuvintul lor comuniștii Vasile Bîrlea, cercetător științific, Ion Slatina, tehnician, șeful fermei de producție vegetală nr. 1, Constantin Beringioiu, inginer, șeful fermei de producție vegetală nr. 2, s-au referit argumentat la necesitatea întăririi rolului conducător al partidului in societatea noastră, fă- cind, totodată, propuneri pentru îmbunătățirea vieții de partid din propria organizație. în acest context, ei au dat o replică vehementă teoriilor antipartinice, antisocialiste, destabilizatoare, promovate în alte părți, afirmînd cu vigoare valorile socialismului, ale societății românești in care partidul este centrul vital al întregii națiuni.Dimensiunea dominantă a dezbaterilor a fost — așa cum arătam încă de la Început —'. raportarea permanentă a activității Stațiunii de , Cercetări Științifice Lovrin la ce-" rințele înfăptuirii noii revoluții agrare. Deși au existat și unele intervenții formale, lipsite de substanță. darea de seamă, ca si majoritatea luărilor de cuvint au abordat profund șl multilateral, in spirit critic și autocritic, activitatea de cercetare și producție. Astfel, ing. Vasile Hodorog, cercetător științific, Eugenia Kanalaș, tehnician. Mihai Milităroiu, economist, Petrișor Cio- banu, mecanizator, Gheorghe Firus, tehnician, si alții s-au referit la necesitatea ridicării pe trepte superioare a activității de cercetare și producție, la generalizarea mai rapidă a rezultatelor cercetării, la eliminarea unor necorelări și defecțiuni organizatorice, subliniind rolul deosebit pe care îl are în această privință ridicarea nivelului de pregătire politică și profesională. Numeroasele propuneri făcute de comuniști au conturat mai precis programul de măsuri aprobat, l-au conectat mai substanțial — cu obiectiva concrete privind activitatea stațiunii — la prevederile Programului-Directivă și ale Tezelor pentru Congresul al XIV-lea al partidului.

indru- directă tovarășului

A. GHEORGHE 
Cezar IOANA

nicieni) de a contribui la o utilizare mai judicioasă si inspirată a resurselor actoricești, umane ale colectivului — pașii înainte făcuti in acest sens trebuind continuați, ex- tinsi, pentru distribuirea optimă, implicarea maximă a fiecărui membru în viata teatrului, pentru o mult mai strinsă colaborare. Nu putini dintre vorbitori au militat pentru îmbunătățirea stilului de muncă al biroului. pentru situarea comuniștilor in fruntea unor măsuri, acțiuni menite să ducă la o superioară organizare și la un control mai exigent, al ritmului și calității muncii. Transcriem propuneri judicioase în acest sens, care au fost incluse in proiectul de hotărîri cu privire la activitatea biroului : prezentarea concepției regizoral-scenografice intr-un cadru mai larg democratic, care să includă concomitent (si nu ne faze, nu in etape diferite) toti factorii — ceea ce ar duce la prevenirea unor decalaje in finalizare (Dan Micu); dezbaterea și analiza in adunările generale a premierelor dintr-o perspectivă unitară, ce trebuie să implice deopotrivă, organic și mesajul ideologic, politic, și transfigurarea artistică (regizorii Dan Micu. Dominic Dembinski); manifestarea exigentei fată de calitatea spectacolelor printr-o mai bună colaborare dintre birou si conducerea teatrului; includerea in comisia ca analizează proiectele de spectacol, schite, proiecte tehnice — a secretarului cu probleme profesionale din birou : discutarea în detaliu, de la început, a proiectelor scenografice împreună cu personalul atelierelor — ceea ce ar duce la reducerea timpului necesar pentru repetiții tehnice (Petre Dogaru — regizor de scenă. Franz Apostol — muncitor decor).Realism, luciditate, dar și o puternică. vibrantă idealitate, hrănită din încrederea nestrămutată în forța modelatoare a artei — în rolul ei. în educarea, formarea noii conștiințe revoluționare, in îmbogățirea spirituală a oamenilor — iată caracteristici ale creatorilor noștri ce s-au regăsit exprimate cu gravitate si răspundere, potentate de dăruirea în muncă, in felul de a gindi al comuniștilor de la Teatrul „Nottara".
Natalia STANCU
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PROIECTUL PROGRAMULUI-DIRECTIVĂ,
TEZELE PENTRU CONGRESUL AL XIV4EA

CONDUCEREA POLITICĂ A ORGANIZAȚIILOR DE MASĂ ȘI OBȘTEȘTI
IA NIVELUL NOILOR CERINȚE ȘI EXIGENTE CALITATIVE!

Se va intensifica activitatea tuturor organizațiilor și organismelor de
mocratice înmănuncheate în cadrul Frontului Democrației și Unității Socia
liste, care exprimă în mod dialectic unitatea în diversitate a întregii noastre 
societăți socialiste

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

In sistemul profund democratic institutionalizat si continuu oerfectionat Pornind de la faptul că îndrumarea și conducerea organizațiilor dedună Congresul al IX-lea al partidului, teza științifică de esență patriotică si umanistă a construirii socialismului cu poporul și pentru popor impune în mod dialectic lărgirea permanentă a participării maselor de oameni ai muncii la viata politico-socială si — în acest cadru — întărirea rolului organizațiilor de masă si obștești. Referindu-se la acestea, ca si la îndrumarea lor de către partid, prin prisma documentelor pregătitoare pentru Congresul al XIV-lea al P.C.R.. tovarășul NICOLAE CEAUSESCU sublinia în concluziile la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 22 septembrie : „Pregătirea Congresului să însemne o schimbare radicală a stilului, a metodelor de muncă în partid și în toate organele noastre de stat si ale democrației muncitorești-revolutionare. o întărire a legăturilor partidului cu masele, cu oamenii muncii, cu întregul popor, să ducă la creșterea rolului conducător al partidului, ca factor politic, in toate sectoarele de activitate11.

masă si obștești de către Organizațiile de partid reprezintă una din coordonatele esențiale ale afirmării Partidului Comunist Român ca centru vital al națiunii, o condiție hotărîtoare a asigurării unității întregului popor, redactorul nostru Gheorghe Mitroi a solicitat opiniile unor activiști de partid. O dată cu adeziunea de gind si acțiune la documentele programatice pentru Congresul al XIV-lea al partidului, o dată cu satisfacția deosebită sl aprobarea deplină fată de propunerea ca tovarășul Nicolae Ceausescu să fie reales, la marele forum al comuniștilor. în funcția supremă de secretar general al partidului, interlocutorii au adus in dezbatere si unele aspecte practice — experiențe, initiative si necesități — privind ridicarea ne o treaptă superioară atît a activității organizațiilor de masă si obștești, cit si a conducerii lor politice de către organizațiile de partid.
SINDICATELE

-mai active în îndeplinirea 

atribuțiilor specifice

FEMEILE

- prezență dinamică în întreaga 

viață politico-socială

Alexandru Crișan — de la întreprinderea Metalurgică de Metale Neferoase Baia Mare : Proiectul Programului-Directivă. Tezele pentru Congresul al XIV-lea. a căror dezbatere are loc. cu o largă participare, si în întreprinderea noastră — ca în întreaga tară —. în adunările de dări de seamă si alegeri ale organizațiilor de partid. în toate colectivele si organizațiile de masă si obștești, la toate nivelurile, reprezintă pentru noi deopotrivă documente de studiu aprofundat. îndreptare călăuzitoare si programe de lucru. Ele pun in lumină, cu strălticife. “contribuția teoretică si practică de excepțională valoare a t o V a r'ă s u 1 u i Nicolae Ceausescu — ilustru gînditor si teoretician al materialismului dialectic si istoric, al socialismului științific. personalitate politică de excepție a lumii contemporane, care se bucură de încrederea, respectul si dragostea întregului nostru popor, propunerea de realegere a sa în fruntea partidului si la viitorul congres fiind considerată unanim de comuniști, de oamenii muncii ca garanția progresului necontenit al tării si al vieții fiecăruia.în cuvîntările secretarului general al partidului. in Tezele pentru Congresul al XIV-lea se acordă un loc aparte si un rol important organizațiilor de masă si obștești, sta- bilindu-li-se obiective politice si sarcini concrete specifice. In strinsă legătură cu aceasta, organizațiile de partid sînt chemate să îmbunătățească propria, activitate de îndrumare si dinamizare a organizațiilor de masă si obștești.în spiritul Tezelor, sindicatele — In calitatea lor de a fi cele mai largi organizații ale proprietarilor, producătorilor si beneficiarilor — trebuie să acționeze mai susținut, pentru a participa nemiilocit. organizat si eficient la gospodărirea cu înaltă exigentă si competentă a avuției sociale, pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a activității tuturor întreprinderilor si insti-
TINERII

-la școala spiritului patriotic

Dumitru Blaga — secretar al comitetului de partid din Întreprinderea „înfrățirea11 Oradea : De cite ori am in față un tinăr. de cite ori mă refer la tineri, am in minte chemarea secretarului general al partidului ca formarea și educarea comunistă a viitoarelor generații să constituie una din preocupările foarte serioase ale organizațiilor de tineret, precum și ale organizațiilor de partid. In acest spirit, inspirat de tovarășul Nicolae Ceaușescu — înțelept și înflăcărat prieten al tinerilor, preocupat stăruitor pentru viitorul națiunii noastre socialiste —. Tezele pentru Congresul al XIV-lea prevăd limpede datoria patriotică a tuturor factorilor educativi de a acționa „cu mai multă hotărîre în direcția pregătirii temeinice pentru muncă și viată a tinerilor, a înarmării acestora cu cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane, cu concepția revoluționară despre lume și viată a partidului nostru11. Ne dăm seama că este cit se poate de firesc și necesar să se acționeze astfel intr-o societate ca a noastră, care. pregătind omul viitorului socialist si comunist al patriei, il pregătește — cum il prefigura însuși secretarul general al partidului — ca pe un om nou, cu o înaltă conștiință revoluționară, educat prin muncă pentru muncă, posesor al unor temeinice și multilaterale cunoștințe profesionale, politice. științifice, culturale.întrucît un asemenea om nou se formează încă din anii tinereții, este negesar ca organizațiile de partid să-și dezvolte si să ridice pe un plan calitativ superior sprijinul și îndrumarea pentru întărirea forței politico-organizatorice a organizațiilor Uniunii Tineretului Comunist. In ceea ce ne privește, desigur că. pentru a asigura în permanență și 

tutiilor. în general pentru solutionarea problemelor privind producția si viata oamenilor muncii. Cum se gîndeste. cum se procedează in întreprinderea noastră pentru ca sindicatul să realizeze efectiv saltul revoluționar cerut, ce mai trebuie făcut in acest sens ? Desprinzînd concluzii si învățăminte dintr-o perioadă trecută, sindicatul nostru se implică acum mai direct și mai ho- tărît. cu o seamă de efecte vizibile în problemele producției, cunoaște mai bine sarcinile de plan, asigură transmiterea lor operativă si clară către colectivele secțiilor, atelierelor si formațiilor de lucru, organizează mai bine întrecerea socialistă. In acest domeniu. în ultima vreme s-a întărit, cum era necesar, rolul organizatorului de grupă sindicală — cel care trebuie să transmită sarcina de plan, s-o explice, s-o discute, s-o popularizeze vizibil. Spiritul de înaltă exigentă al Tezelor și al proiectului Programului-Directivă. prezent în fiecare cuvîntare a tovarășului Nicolae Ceausescu, ne determină, totuși, să recunoaștem că mai avem încă mult de făcut pentru ca fiecare organizator de grupă să fie un permanent agitator al îndeplinirii exemplare a sarcinii de plan, pentru ca fiecare grupă sindicală să fie activizată; în general pentru ca sindicatul să-si îndeplinească pe deplin atribuțiile sale1 specifice în domeniul mobilizării la muncă, intăririi ordinii si disciplinei. în domeniile pregătirii profesionale, social, cultural-artistic, sportiv.în scopul îmbunătățirii muncii sindicale si al conducerii ei. as formula o propunere : președinții comitetelor sindicatelor din întreprinderi să fie învestiți, de la caz la caz. oe linie administrativă. cu funcția de șefi ai compartimentelor de probleme sociale. îndeobște, ei au (ori ar trebui să aibă) pregătirea cuvenită si s-ar putea ocupa de problemele sociale ale oamenilor muncii mai în cunoștință de cauză si cu o mai mare putere de decizie.

în bune condiții îndrumarea și controlul activității organizațiilor U.T.C., folosim în primul rind formele si mijloacele știute, indicate de conducerea partidului și validate de viață. în plus, la întreprinderea noastră sint practicate două inițiative : „Comunistul si tinărul de care răspunde11 și „Prietenul noului încadrat11. în cadrul primei inițiative, cite un membru de partid se ocupă direct de cite un tinăr (potrivit unei repartizări afișate la loc vizibil in fiecare secție), răspunzind de pregătirea lui profesională, de nivelul lui politico-ideologic, de modul în care muncește ; de la angajarea tinărului și pînă la maturizarea lui (unde este cazul pină la primirea acestuia în partid). în cadrul celei de-a doua inițiative, birourile organizațiilor de bază se îngrijesc de comportarea tinerilor și in afara producției, urmărindu-i și ajutin- du-i in viață, in familie, pregătin- du-i ca cetățeni de nădejde. Vreau să menționez însă că noi. cei din comitetul de partid, nu sîntem mulțumiți de modul in care ne ocupăm de tineri. în analizele întreprinse in adunările de dări de seamă și alegeri din organizațiile noastre de bază s-a spus răspicat că mai avem în întreprindere tineri care muncesc sub normă, mai avem tineri stagiari care se integrează anevoie in profesie. Si. ceea ce este demn de toată atenția, nici tinerii fruntași și nici organizațiile U.T.C. nu iau întotdeauna atitudine intransigentă, revoluționară față de aceste neajunsuri. Iată de ce — așa cum au subliniat comuniștii în adunări — este cit se poate de actuală și de stringentă. și pentru noi. cerința din Teze privind formarea tineretului intr-un spirit revoluționar, combativ. dezvoltarea conștiinței sale patriotice.

Maria Gană — secretar al comitetului de partid din întreprinderea de Confecții Craiova : Peste 80 la sută din personalul întreprinderii noastre îl constituie femeile. Este, prin urmare, de așteptat ca si munca politico-educativă ce-o desfășurăm să răspundă acestui specific. De altfel. asa ne si străduim să fie. Pu- nind in valoare cunoscutele și recunoscutele calități ale femeii muncitoare — cum sînt hărnicia în producție. priceperea gospodărească in folosirea și păstrarea avutului obștesc. tragerea de inimă in soluționarea problemelor sociale — apar firești succesele Întreprinderii în îndeplinirea sarcinilor de plan si in celelalte domenii de activitate.Condițiile moderne în care lucrăm azi, în locul rudimentarelor ateliere de altădată, împlinirile deosebite în munoa și viața noastră ilustrează cu puterea de convingere de netăgăduit atît justețea politicii Partidului Comunist Român de a asigura omului cele necesare pentru a putea trăi și a munci bine, cit și grija statornică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu pentru a asigura femeii condiții de egalitate cu bărbatul in toate domeniile — in muncă, in drepturi politice și societate, in activitatea de conducere, în viață. Se vorbește in multe alte părți de o
ORGANIZAȚIA DEMOCRAȚIEI 

Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

- un potențial imens, care 

poate fi mai bine valorificat

Ardina Popovici — secretar al comitetului de partid din comuna Bu- cecea, județul Botoșani : Tezele pentru Congresul al XIV-lea precizează că nu numai sindicatelor, organizațiilor de tineret și celor de femei le revin sarcini sporite, ci și „organizațiilor cooperatiste, tuturor organizațiilor de masă și obștești, care trebuie să-și facă simțită prezența tot mai activ in participarea democratică a oamenilor muncii la înfăptuirea obiectivelor politicii partidului. Ia construirea socialismului11.în popularizarea largă a Tezelor (pe care am inceput-o încă din luna iulie in toate satele si unitățile productive ale comunei, la școală, la centrul creației și culturii socialiste, prin afișe, prin emisiunea radio locală de sîmbăta. la „Joia tineretului" etc.), in dezbaterea documentelor pregătitoare pentru Congres (pe care o facem in prezent printr-o diversitate de forme) am scos in evidentă, printre altele, sarcinile ce revin — mai cu seamă în mediul rural — Organizației Democrației și Unității Socialiste. Secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, preciza in cuvin- tarea rostită la Plenara C.C. al P.C.R. din iunie că această organizație — care reunește toate categoriile sociale, oameni ce nu sint membri de partid, dar care acționează sub conducerea partidului pentru înfăptuirea. Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate — are un rol im-
F.D.U.S. în fața unor noi 

și importante răspunderi

Iosif Molnar — prim-secretar al Comitetului Municipal Sf. Gheorghe al P.C.R. : Unitatea de nezdruncinat a întregului nostru popor in ju- 

asemenea cerință, dar în țara noastră, condusă clarvăzător de partid, această egalitate este nu numai declarată, nu numai o aspirație, ci o realitate edificatoare de care se poate convinge oricine, oriunde, oricînd.Tocmai pornind de la statutul femeii, de la capacitățile sale dovedite în construcția noii societăți. Tezele pentru viitorul Congres al partidului ii cer o participare sporită la întreaga viată, politică-so- eială : de la prezența mai activă în producție la educarea tinerelor generații ; de la afirmarea pe plan’ social și cultural la îndeplinirea cu succes a muncilor de conducere in care este promovată. Pornind de la aceste înalte cerințe, ne dăm seama că în viitor și în întreprinderea noastră, răspunzind necesităților concrete impuse de realitate, de cerințele actuale și de perspectivă, trebuie să îmbunătățim simțitor în primul rind activitatea comisiei de femei, dar și activitatea însăși a organizației de partid. Dezbaterile documentelor pentru Congres — la care participăm in această perioadă în adunările si conferințele de dări de seamă și alegeri, la învătămîntul politico-ideologic, cu alte prilejuri — ne oferă numeroase căi concrete de urmat in acest sens.

portant, care trebuie în permanență intărit. Pornind de la această cerință. am organizat astfel activitatea O.D.U.S., încît să poată răspunde problemelor specifiee ale comunei — așa cum arată ea azi și așa cum. în lumina documentelor programatice pe care le dezbatem și le aprobăm. va trebui să arate în viitor : dezvoltată, modernizată, mereu mai înfloritoare. Pentru că in unele locuri mai sint probleme de îndeplinire a olanului (la fabrica de zahăr, la complexul de creștere a porcilor — ÂESCIP). aici s-a pus accent pe acțiunile vizind întărirea disciplinei și mai buna organizare a producției ; pentru că la C.A.P. și I.A.S. era nevoie de forță de muncă, s-au intensificat activitățile de mobilizare zilnică la muncă ; pentru că nu toată lumea avea apă curentă in gospodărie, s-a extins rețeaua (prin muncă patriotică, inițiată de O.D.U.S.) cu încă 3 km. astfel că întreaga vatră a satului este alimentată acum cu apă de la robinet (plus alte importante realizări edi- litar-gospodârești). Periodic. comitetul comunal de partid analizează activitatea O.D.U.S.. iar cu președintele acesteia se discută — programat — bilunar și ori de cite ori e nevoie. Posibilități de îmbunătățire a îndrumării O.D.U.S. există — atît sub aspect calitativ, cit și in privința eficientei —. iar comitetul comunal de partid face eforturi pentru ca activitatea sa să corespundă întru totul sarcinilor mereu cres- cînde.ce ne stau în față.

rul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, stimatul și iubitul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu — strateg 

proeminent al luptei pentru socialism și comunism, luptător neobosit pentru independența și suveranitatea patriei noastre dragi, pentru triumful păcii in lume — constituie la noi, azi, o realitate pe cit de vizibilă, pe atit de trainică. Tocmai de aceea, fiindcă dorim să consolidăm necontenit această unitate de gind și faptă, fiindcă dorim să mergem neabătut pe drumul glorios pe care ne conduce partidul, îndeosebi după Congresul al IX-lea, cu toții, întreaga noastră națiune am primit cu vie satisfacție și aprobăm din toată inima propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reînvestit în suprema funcție de partid și la Congresul al XIV-lea. Este dorința unanimă, este garanția certă pentru viitorul nostru comunist.O dovadă grăitoare a unității întregului nostru popor sub conducerea partidului o constituie existenta și activitatea Frontului Democrației și Unității Socialiste, organism larg democratic, care reunește toate categoriile sociale, toate organizațiile politice, de masă și obștești. Este de la sine înțeles, prin urmare : cu cit va acționa mai bine si mai eficient fiecare organizație componentă, cu atit mai fructuoasă va fi întreaga activitate a F.D.U.S.Din Teze, din cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu am înțeles — printre multe învățăminte deosebit de prețioase pentru noi, activiștii, pentru întregul popor — că întărirea rolului conducător al partidului, care si-a asumat , răspunderea de a se implica activ în toate domeniile si. sectoarele. necesită, ca o condiție indispensabilă. perfecționarea și întărirea muncii politico-organizatorice. Pentru că. procedînd astfel. întărind mereu organizațiile de partid. îmbunătățind stilul nostru de muncă, putem asigura tot mai bine îndrumarea Frontului Democrației si Unității Socialiste — și deci a tuturor organizațiilor de masă și obștești, care constituie o permanentă legătură a partidului cu toți oamenii muncii. La nivelul municipiului nostru. întreaga populație activă este cuprinsă în organizații de masă și obștești — la conducerea cărora sînț, aleși și acționează numeroși cpmu* niști. Membrii biroului și secretariatului. ai aparatului de partid sint repartizați p’L organizații “del masă țȘi obștești, răspunzind de indrumarea și controlul muncii acestora ; ei participă la viața organizațiilor respective și raportează sistematic despre aceasta în organul de partid din care fac parte. Și în teritoriu, la fel este organizată această coordonare.In urma cerințelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în concluziile la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 22 septembrie, privind îmbunătățirea legăturii cu masele și a muncii organizațiilor de masă și obștești, am evaluat critic munca noastră și în acest important domeniu. Experiența noastră pe această linie constă., în principal. în: întilniri lunare ale membrilor biroului secretariatului comitetului municipal de partid cu cadrele din conducerea organizațiilor de masă și obștești ; un sistem riguros dc repartizare a comuniștilor pe organizații de masă și obștești și de analiză periodică, exigentă a modului in care iși Îndeplinesc sarcina încredințată.Sigur, nu peste tot se acționează la fel de bine in acest . domeniu, măsurile întreprinse după recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. ai P.C.R.. după cele reieșite în adunările de dări de seamă și alegeri trebuie să le aplicăm cu consecventă și răspundere, in spiritul exigent și responsabil cerut de secretarul general al partidului. Dintre aceste măsuri, bazate desigur pe fapte, amintesc cîteva : să ne întîl- nim mai des cu conducerile acestor organizații pentru a asculta ce spun, pentru a analiza ce fac. pentru a exprima cu claritate și fermitate aprecierile asupra activității ce o desfășoară : sarcinile să fie transmise Întocmai de la municipiu pe întregul teritoriu și la toate organizațiile (inclusiv O.D.U.S. — în a' cărei activitate mai apar lacune) ; analiza operativă care se face la municipiu, săptămînal, să se regăsească și la nivelul tuturor organizațiilor de masă și obștești ; să se urmărească mai atent și cu mai mare regularitate cum muncesc comuniștii din conducerea acestor organizații ; să se analizeze sistematic modul în care membrii de partid care sînt și membri ai organizațiilor de masă și obștești își îndeplinesc îndatorirea de a se integra activ în activitatea acestora ; înlăturarea hotărîtă si definitivă a formalismului existent încă in munca de îndrumare și control ce trebuie s-o asigure comitetele de partid. Evident. avem preocuparea și încrederea că activitatea în acest domeniu va continua să se îmbunătățească continuu.Călăuzită de un puternic și glorios partid — Partidul Comunist Român — și avind in frunte un mare și strălucit conducător — pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. a cărui realegere, la Congresul al XIV-lea. in funcția supremă in partid constituie voința unanimă a întregului partid, a întregului popor —. națiunea noastră privește cu încredere spre luminosul său viitor comunist, așa cum este el prefigurat in proiectul Programului-Directivă. in Tezele pentru marele forum al comuniștilor din luna noiembrie.

Programele de dezvoltare econcmico-sociala a localităților 
în dezbaterea comuniștilor, a tuturor cetățenilor

Obiective riguros fundamentate, 
amplu analizateIn toate localitățile țării se desfășoară in aceste zile un amplu proces de dezbatere, de analizare, fundamentare și definitivare a programelor proprii de dezvoltare economico-socială, in concordanță cu prevederile proiectului Programului-Directivă al Congresului al XIV-lea, in cadrul unor largi forme democratice, între care un loc deosebit il ocupă conferințele de partid, de dări de șe^mă și alegeri — ce au început să se desfășoare in comu- je,~ Ș* adunările cetățenești. Așa cum a cerut secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, aceste programe, ce constituie o expresie elocventă a aplicării principiilor autoconducerii, democrației muneitorești-revoluționare in țara noastră, trebuie să fie mai întîi bine analizate, riguros fundamentate de către organele comunale de partid împreună cu consiliile populare, cu conducerile organizațiilor eco- Și sociale — cooperativă agricolă de producție. I.A.S., școală, unități industriale, comerciale —, cu specialiști și deputați spre a prezenta conferințelor de partid, adunărilor cetățenești o bază de discuție temeinică, responsabilă, date și orientări de viitor bine analizate, realiste, pornind de la stadiile și nivelurile atinse în fiecare domeniu și: sector de activitate, de la cerințele dezvoltării localităților țării în actuala etapa. Iată cum s-a procedat și se procedează in această privință in comuna Drăgănești-Vlașca, din județul Teleorman.Comuna Drăgănești-Vlașca a cunoscut. aidoma tuturor localităților țării, în anii socialismului, și cu deosebire în perioada ce a urmat Congresului al IX-lea al partidului, un proces neîntrerupt de dezvoltare și înnoire, schimbîndu-și necontenit înfățișarea, urmare firească a muncii harnice a sătenilor. O scurtă trecere in revistă a principalelor realizări pune cu prisosință in evidență aceste adevăruri : producțiile la principalele culturi — porumb, grîu, orz, sfeclă de zahăr, legume — s-au dublat și s-au triplat în ultimele două decenii. In ritmuri mari au crescut producțiile animaliere, sectorul zootehnic- reprezentând in prezent a- proape 50 la sută din producția celor trei cooperative agricole de producție de aici. Venituri considerabile obțin sătenii din Drăgănești-Vlașca din noile activități de industrie mică și prestări servicii, a căror valoare însumată se apropie de 5 000 de lei pe locuitor.Cu toate acestea mai sînt de realizat incă o serie de obiective importante. Ele sint cuprinse în proiectul programului de dezvoltare economi- co-socială a localității în viitorul cincinal, proiect despre care l-am rugat să ne vorbească mai întii pe primarul comunei, tovarășul Petre Ivan.— ițește cîteva zile urmează să prezerttăm în fața comuniștilor — a conferinței •comunale de partid'1—, apoi a tuturor cetățenilor comunei programul de dezyoțtare economico- șocială pentruperioada 1991— 1995. Sîntem, a- șadar, mobilizați pentru a încheia fundamentarea sa, discutarea și analizarea fiecărui obiectiv, a fiecărui indicator împreună cu conducerile unităților din comună, cu deputății, cu un mare număr de cetățeni, sub directa coordonare și îndrumare a consiliului popular județean, a organelor sale de specialitate. Am pornit, așa cum a cerut secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de la realitățile comunei, de la nivelurile de producție cele mai mari obținute pină în prezent, avind permanent in vedere prevederile privind dezvoltarea și modernizarea localităților cuprinse in proiectul Programului-Directivă.Cum am procedat ? Avind in vedere diversitatea și complexitatea problemelor abordate, răspunderea ce. revine fiecăruia dintre noi, cei care participăm la elaborarea și fundamentarea acestui program, ne-am împărțit In trei colective. Primul dintre acestea, in care sint cuprinși specialiști din agricultură, deputați și membri cooperatori, se ocupă de partea, aș zice principală, a programului, referitoare la creșterea producției agricole, vegetale și animaliere în cadrul unităților socialiste și gospodăriilor populației. Cel de-al doilea colectiv, cu o componență corespunzătoare, a analizat și studiat problemele privind dezvol-, tarea producției industriale, de industrie mică, investiții, prestări servicii și comerț, iar cel de-al treilea s-a ocupat de învățămînt. cultură, ocrotirea sănătății și activității re- creativ-sportive.Fiecare dintre aceste colective a strîns o sumedenie de date, a discutat cu cetățenii, a întocmit numeroase variante, le-a dezbătut temeinic cu dorința de a alege soluțiile cele mai adecvate de a spori intr-un ritm și mai rapid producțiile, de a înălța ștacheta calității în fiecare activitate, de a stopa o serie de fenomene sociodemografice negative, de a ridica gradul de civilizație al comunei și a-1 apropia de cei din mediul urban.— Pentru a fundamenta riguros programul nostru, așa cum ne-a cerut secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne-am dat seama că trebuie să pornim de la studiul cerințelor reale ale populației, de la analiza structurii sale actuale, de la un adevărat studiu so- ciodemografic — precizează tovarășul Radu Niță, vicepreședinte al consiliului popular. Populația de azi a comunei nu se mai compară cu c6a de acum, un deceniu sau două ; forța de muncă are o cu totul altă structură, și dacă nu ținem cont de evoluția sa putem avea surprize dintre cele mai nedorite. Să luăm bunăoară forța de muncă din agricultură. Constatăm că și in comuna noastră ea s-a diminuat, ajungînd in cooperativa din satul de reședință la circa 600 de cooperatori, cu o medie de vîrstă destul de ridicată. Concomitent, a crescut numărul lucrătorilor din sectoarele neagricole, ajungînd pe totalul comunei la peste 1 400 de oameni ai muncii, intre care o parte o constituie navetiștii.— Pornind de aici, s-a ajuns cu mai mulți ani în urmă la concluzia că este necesar să se realizeze unități de industrie mică în cadrul cooperativei agricole, cooperativei de producție, achiziție și desfacere a mărfurilor și dQ către consiliul popular, completează tovarășul Vasile 

Experiența Consiliului 
Popular Comunal 
Drăgănești-Vlașca

Mereu, secretar adjunct cu propaganda al comitetului comunal de partid. în prezent, în aceste unități lucrează cîteva sute de oameni ai muncii, majoritatea tineri, care au rămas în comună, s-au stabilit aici, particiipind cu toții și la lucrările â-, gricole. Această tendință trebuie urmată în continuare, consolidată. Și așa se va proceda. în fundamentarea indicatorilor, in desemnarea unităților care urmează să fie înființate am avut în vedere cei 75 de elevi care absolvesc anual liceul agroindustrial din comună, ceilalți tineri cărora trebuie să le oferim condiții tot mai bune de. muncă și viață.— In cadrul cooperativei de producție, achiziție și desfacere a mărfurilor — arată tovarășa Elena Drag- nea, președinta cooperativei — funcționează 25 de unități de industrie mică și prestări servicii cu o producție anuală de 23 milioane lei, în care lucrează 112 oameni. Inițial, noi planificasem pentru următoarea etapă un număr mai mic de unități pe care să le înființăm, urmărind să creștem în primul rind productivitatea muncii. în cadrul dezbaterilor pentru elaborarea programului de dezvoltare a comunei a reieșit insă că, fără a renunța la obiectivul creșterii productivității muncii, este necesar să înființăm un număr mai mare'de unități sptfe a crea noi locuri de muncă, a valorifica- resursele locale și a răspunde solicitărilor populației. S-a stabilit astfel ca în primii ani ai cincinalului viitor să înființăm o spălătorie chimică, o secție de semiindus- trializare a legumelor și de îm- buteliere a sucurilor, un atelier de dărăcit și tors lină, o tlmplărie și altele, crein- du-se astfel mai bine de 50 locuri de muncă.— Pentru a rezolva problema stabilizării forței de muncă tinere în comună, practic reîntinerirea comunei, îmbunătățirea sporului demografic, care in prezent continuă să fie cu minus în față, este necesar să realizăm tot aici, ia noi, și o secție de producție industrială. De fapt, înființarea ei se află in stadiu de analiză la organele județene, avind in vedere că dispunem și de spațiul necesar. Cum se vede, programul pe care-1 dezbatem și-l definitivăm în aceste zile este un program al tinerilor, al viitorilor locuitori ai comunei. Pentru ei se vpr înălța și cele peste 250 de noi apartamente prevăzute a fi construite in anii viitori, noul lăcaș de sănătate, respectiv un spital cu 100 de paturi, noul centru de cultură și creație socialistă, cu 400 de locuri, și așa mai departe. Nu am uitat nici agrementul. petrecerea timpului liber, astfel că intenționăm să amenajăm și un ștrand in continuarea parcului de 7 hectare, a bazei sportive și a debarcaderului. deja existente.Este vorba, prin urmare, de o altă latură de mare importantă a programului de dezvoltare a comunei in cincinalul următor : cea privind modernizarea și sistematizarea localității. construirea unor noi dotări social-culturale. La cele spuse de primar adăugăm faptul că în schița de sistematizare a localității, viitor centru agroindustrial, sint prevăzute zonele in care se, vor construi noile locuințe', luindu-se. de pe acum, măsurile necesare spre a asigura cetățenilor, tinerilor care doresc să-si construiască locuințe proprietate personală proiecte tip. materiale și meseriași calificați. Vor fi astfel accentuate noile valențe urbanistice deja existente ale localității, între care merită să amintim fie Si numai faptul că toate străzile comunei sint in prezent pietruite șl prevăzute cu rețea de apă curentă, de la care sint alimentate, practic, toate gospodăriile. Dintre acestea. 500 dispun și de canalizare, iar 700 — de telefoane conectate la rețeaua interurbană.Deși trăiesc si vor trăi ca la oraș, oamenii comunei Drăgănești-Vlașca nu si-au uitat rosturile si Îndeletnicirile traditionale.— De fapt, ne spune tovarășul Alexandru Lupescu. vicepreședintele Cooperativei Agricole de Producție Drăgănești-Vlașca, întreaga dezvoltare a comunei are drept scop crearea celor mai bune condiții pentru dezvoltarea agriculturii, pentru creșterea producțiilor vegetale și animaliere în unitățile agricole si în gospodăriile populației, pentru îndeplinirea întocmai a contractelor la fondul de stat si a programelor de autoaprovizionare. Și as preciza că anul acesta comuna si-a îndeplinit de pe acum principalii indicatori, situindu-se pe un loc fruntaș.Programul de dezvoltare econo- mico-socială a fiecărei localități constituie, așa cum am constatat si la Drăgănești-Vlașca, unde s-a conturat o experiență meritorie în elaborarea și fundamentarea sa, un program de creștere a nivelului de trai, de stabilire a celor mai bune condiții pentru înflorirea localităților rurale.
Ion MARIN 
Stan ȘTEFAN
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ambasadorul Burkinei Faso 

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
>(Urmare din pag. I)înminind scrisorile de acreditare, ambasadorul Ye Hanitan Jonas a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu, din partea președintelui Frontului Popular, șef al statului șl al Guvernului Burkina Faso, căpitan Blaise Compaore, un cald mesaj și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de progres și prosperitate pentru poporul român.In cuvîntarea prezentată de ambasador este exprimată hotărirea de a se acționa pentru întărirea și diversificarea în continuare a relațiilor de colaborare dintre Burkina Faso și România.Primind scrisorile de acreditare, președintele NICOLAE CEAUSESCU 

a transmis șefului statului Burkina Faso salutul său și cele mai bune urări de sănătate și fericire, iar po
Cronica zileiLa București au avut loc lucrările celei de-a Vil-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale de cooperare economică si tehnică dintre România si Bangladesh.în spiritul prevederilor cuprinse în Acordul de cooperare economică și tehnică pe termen lung încheiat între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Populare Bangladesh, au fost examinate stadiul actual al relațiilor economice bilaterale, noi căi si posibilități pentru dezvoltarea cooperării în sectoare de interes comun, lărgirea si diversificarea schimburilor reciproce de mărfuri.La încheierea lucrărilor, președinții celor două părți in comisie. Gheorghe Bădiță, adjunct al ministrului comerțului exterior si cooperării economice internaționale, și Qazi Shamsul Alam, adjunct al ministrului in Departamentul Resurselor Externe al R.P. Bangladesh, au semnat protocolul sesiunii.Conducătorul delegației R.P. Bangladesh a avut întrevederi cu Stefan Andrei, viceprim-ministru al guvernului. loan Ungur, ministrul comerțului exterior si cooperării economice internaționale, precum si la conducerea Ministerului Afacerilor Externe.

★Joi. la Complexul expozițional din Piața Scînteii, a avut loc o conferință de presă, organizată cu prilejul apropiatei deschideri a celei de-a XV-a ediții a Tîrgului Internațional București — T.I.B. ’89.Mai multă fermitate și mai multă răspundere in pregătirea și evoluția echipei naționale de fotbalIubitorii sportului, și în special ai fotbalului, știu că miercuri, 11 octombrie, a fost zi „plină" in preliminariile campionatului mondial. Dintre meciurile jucate, majoritatea s-au încheiat cu scoruri strinse, cum este și normal într-o competiție de asemenea anvergură, în care fiecare echipă națională face totul ca să se pregătească cît mai bine și să joace cit mai bine, vizînd rezultate prestigioase. Astfel, trei dintre partidele amintite, s-au încheiat la scoruri egale, două numai la cîte un gol diferență și una cu 2—0. La două partide însă, tabelele de marcaj au arătat la final 3—0. un scor deloc onorant, chiar umilitor pentru învinși. Din păcate, și spre dezamăgirea tuturor, cu un asemenea scor de „forfait" s-a încheiat și întîlnirea de la Copenhaga dintre reprezentativele Danemarcei și României.Dezamăgire a produs formația noastră chiar și in cercurile fotbalistice ale țării-gazdă, care se temeau — pe bună dreptate, de altfel — de acest meci. Ziarul de specialitate „Sport", spre exemplu, își intitula avancronica într-un mod concludent în acest sens : „Echipa României dorește să se califice cu internaționalii săi". Iar în seara meciului, cînd am ajuns la stadion ni s-a părut cît se poate de ncfrmal și corect să citim, la centrul de presă, pe un panou, că gazetarii danezi dăduseră pronosticuri care luau în considerație o echipă a României puternică și competitivă, așa cum o știau : 1—0, 0—0, 1—1,chiar 0—1 și doar un răzleț 4—1.Dar pe teren,- în cele 90 de minute care puteau aduce de pe acum calificarea echipei României pentru turneul final din Italia 1990, jucătorii noștri s-au comportat nu numai sub ceea ce se aștepta de la ei și au arătat altădată că pot, s-au comportat de-a dreptul lamentabil : fără vlagă, debusolați tactic, nepregătiți fizic și moral, surprinzător de neputincioși în fața unor adversari viguroși, proaspeți și cu mare poftă de joc și de victorie, care au știut să amendeze slăbiciunile fotbaliștilor noștri, mișeîndu-se în voie și atacînd în valuri. După cum s-a văzut și pe micul ecran, fotbaliștii noștri, aproape toți cu îndelungată experiență internațională și cu probată valoare competitivă, nu au reacționat pe măsura
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porului acestei țări pace și prosperitate.în cuvîntarea președintelui Nicolae Ceaușescu sînt subliniate bunele raporturi de prietenie și colaborare care se dezvoltă între România și Burkina Fasp, in spiritul acordurilor și înțelegerilor convenite, pe baza principiilor deplinei egalități in drepturi, a respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc. Sînt relevate, de asemenea, multiplele posibilități pe care le oferă economiile celor două țări pentru extinderea în continuare a raporturilor bilaterale, în diverse domenii de interes comun.Acționînd pentru progresul său necontenit pe calea construcției pașnice, se arată în cuvîntare. România promovează, totodată, o politică activă de întărire a păcii, securității și

Prestigioasa manifestare economică internațională, ce se desfășoară sub deviza „Comerț — cooperare — dezvoltare — pace" — s-a arătat cu a- cest prilej —, reunește peste 700 centrale industriale, intreprinderi producătoare. institute de cercetare și întreprinderi de comerț exterior românești, care expun o mare varietate de produse pe o suprafață totală de 60 800 metri pătrați, precum și 610 firme străine din țări de pe toate continentele. Un număr de 32 de țări își vor prezenta oferta în cadrul unor pavilioane naționale, resnectiv Albania, Australia, Austria. Bangladesh, Belgia, Brazilia. Bulgaria, Canada, Cehoslovacia, Chile. Costa Rica, Cuba, Elveția, Franța. Republica Democrată Germană, Israel, Italia, Iugoslavia, Japonia, Nigeria, Norvegia, Palestina, Polonia, Spania, Suedia, Statele Unite ale Americii, Tunisia, Turcia, Ungaria, Uniunea Sovietică și Zair. în a- fara firmelor reunite în cadrul participării oficiale, la T.I.B. ’89 iau parte o serie de firme individuale din Arabia Saudită, Cipru, Danemarca, Egipt, Emiratele Arabe Unite. Grecia, Guineea. Iordania. India. Irlanda, Kuweit, Liban, Liberia. Libia, Liechtenstein, Marea Britanie. Olanda, Panama și Statele Unite, precum și din Berlinul de Vest.Participarea României la circuitul mondial de valori și la diviziunea internațională a muncii a cunoscut o creștere continuă, pusă în evidentă, între altele, de faptul că in cei 45 de ani care au trecut de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă producția 

așteptărilor. Și Lung, Hagi șl Cămă- taru — care au avut unele reușite sporadice — și cu atît mai puțin ceilalți, dintre care Iovan, Sabău și Ro- tariu au comis erori ce nu se admit nici la începători.Care să fie cauzele unei asemenea evoluții sportive deplorabile ? La întoarcere. în avionul de noapte cu care călătoream, s-au emis, cu tristețe, mai multe ipoteze — printre care, cu temei, și cea privind valoarea submediocră a campionatului nostru intern, măcinat de carențe știute, dar tolerate în continuare. Se
După prima întîlnire 

fotbalistică 
România — Danemarca 
în preliminariile C.M.

spunea, spre exemplu, că în acest meci „combatanții" au reprezentat cu fidelitate nivelul competițiilor in care joacă : ai noștri — campionatul nostru ; danezii — campionatele de tăria si asprimea cunoscută din mai multe țări europene cu fotbal avansat.Este, bineînțeles, adevăr in această explicație. Dar ascultind. am rămas surprinși că nimeni din delegația noastră (antrenori, jucători — cu toții afectați vizibil de comportare si rezultat) nu a adus în discuție modul defectuos, lipsit de responsabilitate în care a fost pregătită, cu luni de zile înainte, această confruntare importantă și dificilă. Spunem astfel fiindcă, iată, se observă că fotbaliștii noștri pornesc bine în marile competiții internaționale, dar se sting pe măsura derulării acestora. ajungînd în final sleiți de puteri. iar adversarii lor — beneficiari ai unei forme sportive mereu cres- cinde — ajung la apogeu tocmai Ia marele „moment al adevărului". Or. a aduce o echipă în formă la momentul de vîrf este o artă pe care, s-o spunem deschis, antrenorii nu arată că si-ar fi insușit-o.Semnale de alarmă asupra pregătirii sportive la cluburile fruntașe, la
Congresul al XIV-lea al Partidului 
Comunist Român

20,40 Copiii cîntă patria și partidul. Pro
gram literar-muzlcal-coregrafic

21,00 în dezbatere : Documentele pentru 
Congresul al XIV-lea al Partidului 
Comunist Român e Școala și înal
ta sa menire de a forma muncitori 
și țărani intelectuali

21,20 Univers, materie, viață. Emisiune 
de educație materialist-știlnțiflcă

21,50 Telejurnal 

șl 10 grade, local mal coborite în prima 
noapte In depresiunile intramontane și 
in zonele subcarpatice, dar mat ridica
te tn ultima noapte in sud-vest, iar cele 
maxime, in general. între 14 și 22 de 
grade. Se va produce brumă, in prima 
noapte, pe alocuri. în depresiuni și zo
nele subcarpatice. Dimineața, pe alocuri, 
se va produce ceață. La București : 
Vremea se va Încălzi treptat. Cerul va 
fi variabil, mal mult senin. Vîntul va 
sufla slab, pină la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse intre 2 
și 6 grade, iar cele maxime vor fi în 
jurul valorii de 22 de grade. Dimineața, 
condiții de brumă în prima zi. Se va 
produce ceafă, mal ales în partea a 
doua a intervalului. 

colaborării internaționale, de dezvoltare liberă și independentă a tuturor națiunilor lumii. în context, este reafirmat sprijinul țării noastre față de lupta popoarelor africane pentru înlăturarea totală a colonialismului și neocolonialismului, pentru consolidarea independenței politice și economice. pentru lichidarea politicii de apartheid și discriminare rasială.Președintele Nicolae Ceaușescu a urat succes noului ambasador, al Burkinei Faso in îndeplinirea misiunii ce i-a fost încredințată și l-a asigurat de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului și al său personal.La solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbirea care a avut loc cu acest prilei au participat loan Totu, ministrul afacerilor externe, și Dumitru Anostoiu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.

industrială a crescut de 135 de ori, iar venitul național de 40 de ori. tara noastră intreținînd în prezent relații economice și de cooperare cu 149 de state.Acest Însemnat potențial economic a permis României să-și achite, la începutul acestui an, întreaga datorie externă, fără a fi nevoită să încetinească dezvoltarea complexă a economiei, numai în perioada 1981—1989 fiind alocate în acest scop peste 2 000 miliarde lei.Tîrgul Internațional București, aflat la cea de-a XV-a ediție, înfățișează rodnicul bilanț al succeselor obținute de poporul român în edificarea unei industrii moderne, oglindită sintetic în cele mai noi și reprezentative realizări înregistrate de ramurile de vîrf ale industriei noastre purtătoare ale progresului tehnic.Prin varietatea exponatelor șl nivelul tehnic ridicat al acestora, edi-' tia din acest an a T.I.B., care are loc intre 14 și 22 octombrie, oferă condiții favorabile pentru încheierea unor tranzacții economice, pentru stimularea schimburilor comerciale.
★Cu prilejul Zilei naționale a Spaniei. ambasadorul acestei țări la București, Antonio Nunez Garcia Sauco, a oferit joi o recepție.Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai altor ministere și instituții centrale, oameni de știință, cultură și artă, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră.(Agerpres)

echipa națională au fost trase cînd încă se mai puteau lua măsuri. Presa a scris nu o dată în acest sens. La rîndul său, Biroul Executiv al C.N.E.F.S. a întrepjins — cu citva timp în urmă — o analiză specială. S-a apreciat, cu acel prilej, că jucătorii selecționabili nu se pregătesc cu seriozitate, uneori fug de la pregătiri, „senatorii de drept" imping vedetismul pînă la imposibilitatea dialogului cu ei — ceea ce creează o atmosferă nesănătoasă, in care nu se poate lucra normal ; de asemenea, s-a arătat limpede că și antrenorul Emerich Jenei are vina sa, de netolerat la nici un nivel fotbalistic, cu atit mai puțin la echipa națională : a pregătit toată vara o idee și o formație pe care singur le-a părăsit, permite abateri, nu duce la îndeplinire măsurile indicate. afișează o suficiență periculoasă, fără acoperire în fapte și rezultate, nu are exigența corespunzătoare obiectivului de Calificare propus. Ce-i drept, după acea analiză (și fea cam tardivă, „pompieristică" și fără a duce lucrurile oină la capăt). în pregătirile scurte de la Bistrița și Copenhaga indisciplina a fost înlăturată, ca și unele disensiuni din echipă. Dar n-a fost suficient, iar pregătirea de mîntuială anterioară „a turnat plumb" în bocancii jucătorilor noștri. care s-au văzut depășiți la toate capitolele.Partida de la Copenhaga a fost desigur una din cele două care decid calificarea pentru turneul final. O posibilă și de așteptat victorie la București clasează echipa României pe locul întii în grupă. Cum scriam in ..Scînteia" de ieri, timpul pină la 15 noiembrie trebuie insă folosit cu maximă eficientă, responsabil, inteligent. științific. Sigur, între timp, Steaua și Dinamo joacă în turul doi al „europenelor", dar acest fapt trebuie nu opus naționalei, ci întors în beneficiul naționalei, ca experiență cîștigată. Pentru aceasta este nevoie, totuși, ca antrenorii A. Ior- dănescu și M. Lucescu să fie implicați efectiv și responsabil în pregătirea jucătorilor lor, nu să fie doar Invitați să însoțească echipa națională ca simpli turiști, cum au fost la Copenhaga. Interesele majore ale reprezentării naționalei imnun înlăturarea orgoliilor personale, unirea forțelor și manifestarea răspunderii pe toată filiera — de la C.N.E.F.S. și federație pină la cluburi. Fiindcă, realmente, victoria pe teren propriu este nu numai necesară, ci și posibilă.
Gheorghe M1TRO1

ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII
(Urmare din pag. I)așa cum a subliniat secretarul general al partidului — nu in toate sectoarele s-a înțeles că exportul reprezintă pentru țara noastră o problemă fundamentală a dezvoltării economico-sociale. Și intr-adevăr. după cum bine se știe din practica celorlalte runde ale adunărilor generale. consiliile oamenilor muncii raportează cu foarte multă ușurință că planul la producția-* marfă s-a realizat, iar la export — nu. fără să facă nici o legătură intre cei doi indicatori,

ÎN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Oamenii muncii din agricultură raportează 
încheierea recoltării unor culturi

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

general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul Județean Ialomița al P.C.R. raportează terminarea 
recoltării soiei și obținerea unei producții medii de 6 300 kg la hectar.

Realizarea acestei producții mari dovedește cu puterea de netăgă
duit a faptelor justețea politicii agrare a partidului și statului nostru, 
este rodul investițiilor uriașe făcute pentru extinderea irigațiilor, meca
nizarea lucrărilor și chimizarea agriculturii, pentru producerea de semințe 
de mare randament și productivitate, pentru elaborarea și aplicarea unir 
tehnologii noi, adecvate fiecărei culturi. Recoltele mari obținute la cul
turile strinse pînă acum sînt, de asemenea, rodul activității neobosite 
depuse de oamenii muncii de la sate - cooperatori, mecanizatori, spe
cialiști - care acționează cu dăruire și abnegație revoluționară pentru 
a transpune în viață cerințele și obiectivele noii revoluții agrare.

In aceste zile - se subliniază în telegramă - lucrătorii ogoarelor 
ialomițene depun eforturi susținute pentru strîngerea grabnică și fără 
pierderi a tuturor produselor de pe cîmp, pentru terminarea de urgență 
a însămînțărilor, pentru eliberarea suprafețelor de resturile vegetale și 
executarea arăturilor adinei de toamnă. De asemenea, se lucrează Ia 
recoltarea legumelor și fructelor, la transportul grabnic al produselor la 
locurile de depozitare și desfacere.

LA SOIA
• Județul Ialomița -în telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, oamenii muncii din numeroase unități agricole raportează încheierea recoltării unor culturi și obținerea de producții ridicate, superioare celor planificate.în același timp, în telegrame se arată că, în prezent, se acționează intens pentru încheierea strîngerii recoltei și furajelor, pentru realizarea la timp și de calitate a în- sămînțărilor de toamnă, efectuarea tuturor lucrărilor necesare obținerii de producții mari și în anul viitor.însuflețiți de sarcinile și indicațiile secretarului general al partidului — se reliefează in încheierea telegramelor — oamenii muncii din agricultură se angajează să nu precupețească nici un efort pentru îndeplinirea sarcini’or pe acest an, întimpinînd astfel marele forum al comuniștilor români cu noi succese în toate domeniile de activitate.

La ricin
IN JUDEȚUL GIURGIU

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Prundu — 5 670 kg la
hectar

La orez
IN JUDEȚUL OLT

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Călinești — 8 070 kg la 
hectar

La porumb 
în cultură 

irigată 
IN JUDEȚUL BRĂILA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cazasu — 33 900 kg la
hectar

IN JUDEȚUL GALAȚI
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Smirdan — 32 800 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL OLT
• Întreprinderea Agricolă de Stat 

Studina — 31 700 kg la hectar

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

de plan pe acest an și din actualul cincinalîn telegrame adresate to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, colective de oameni ai muncii din unități economice raportează îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor de plan pe acest an și din actualul cincinal.

In telegrama Comitetului Jude
țean Suceava al P.C.R. se raportează că la data de 12 octombrie a fost îndeplinit planul la produo- ția-marfă industrială pe 3 ani și 11 luni din actualul cincinal. Aceasta asigură realizarea unei producții suplimentare in valoare de peste 2,5 miliarde lei, importante depășiri la o serie de produse, intre care 83 200 tone pirită. 370 tone plumb, 1 000 tone zinc, 1 260 tone cupru, 110 mii MWh energie electrică. Prin aplicarea consecventă a măsurilor de modernizare a proceselor de producție, se arată in telegramă, s-au redus consumurile normate la principalele materii prime și materiale, iar planul la investiții a fost realizat in devans, ceea ce va asigura obținerea unei valori suplimentare de 550 milioane lei.

Aprecierile formale. care spun totul și in același timp nimic, probleme fiind de rezolvat în fiecare zi in orice activitate, trebuie să fie eliminate cu desăvîrșire din dezbaterile adunărilor generale. Rezultatele bune, precum și rămînerile in urmă din unele domenii se datoresc activității concrete a unor oameni. a unor specialiști, a unor cadre de conducere, a căror răspundere personală nu poate fi absolvită ape- lîndu-se Ia principiul răspunderii colective.Avînd în vedere atit realizările din perioada care a trecut din acest

6300 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Grojdibodu — 30 950 kg 
Ia hectar

La porumb 
în cultură 
neirigată

IN JUDEȚUL CLUJ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Luna — 25 140 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cimpia Turzii — 25 060 
kg Ia hectar

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

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Mihai Viteazu —'21500 
kg Ia hectar

IN JUDEȚUL GALAȚI
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Corod — 23 520 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL OLT
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Brebeni — 22 600 kg la hectar

IN JUDEȚUL BIHOR
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție; Homorog — 22 230 kg Ia 
hectar

IN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Frasin — 21 300 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL ALBA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Lancrăm — 21 150 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Rahău — 20 830 kg la
hectar

IN JUDEȚUL ARGEȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Mirghia — 21100 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL IAȘI
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Cot.nari — 21100 kg la hectar

Oamenii muncii din județul Suceava — se arată în încheierea telegramei — vor acționa cu dăruire și responsabilitate comunistă pentru a întîmpina cu noi și importante succese în muncă cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român.In telegrama adresată de Comi
tetul Județean Mureș al P.C.R. se arată că oamenii muncii din unitățile industriale ale județului au îndeplinit la data de 12 octombrie a.c. planul la producția-marfă industrială pe trei ani și 10 luni din actualul cincinal, creindu-se condiții ca, pînă la sfîrșitul acestei luni, să se realizeze o producție suplimentară de peste 1,5 miliarde lei. La aceste însemnate rezultate o contribuție de seamă și-au adus colectivele de oameni ai muncii dintr-un număr de 60 unități economice. Au fost obținute peste plan 936 milioane KWh energie electrică, 117 mii tone îngrășăminte chimice, produse ale industriei electronice și electrotehnice, cherestea. prefabricate din beton, alte bunuri solicitate pe piața internă și la export.In telegramă se relevă, de asemenea, că la data de 30 septem

an, cît și sarcinile pe 1990, se impune totodată întărirea răspunderii reprezentanților centralelor și ministerelor care participă la adunările generale ale oamenilor muncii din întreprinderi. Conducerea partidului a subliniat în repetate rînduri cerința ca reprezentanții acestor organe să se implice nemijlocit în activitatea unităților economice, să soluționeze operativ și eficient problemele apărute in producție. De altfel. este și anormal ca reprezentanții centralelor să participe la adunările generale ale oamenilor muncii din întreprinderi ca observatori din

La sfecla de zahăr
IN JUDEȚUL BRĂILA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Scorțaru Vechi — 125 900 
kg la hectar

O Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Unirea — 125 500 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL GALAȚI
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Frumușița — 115 300 kg Ia hectar

IN JUDEȚUL MUREȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Gornești — 115 250 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Band — 110 870 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL ALBA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Sintimbru — 112 370 kg 
la heciar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Petrești — 111 720 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL CLUJ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Căianu — 110 810 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL IAȘI
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Bosia — 110100 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL NEAMȚ
O Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Săvinești — 110 100 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Vinători — 104 020 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Tirgu Neamț — 103 500 
kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Icușești — 101 050 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Bălușești — 100 270 kg 
Ia hectar

IN JUDEȚUL OLT
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Corabia — 107 800 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Vădăstrița — 102 600 kg 
Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Urzica — 102 100 kg la 
hectar
IN JUDEȚUL GIURGIU

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Chiriacu — 105 400 kg la 
hectar
IN JUDEȚUL BRAȘOV

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ormeniș — 102 380 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Sinpetru —101 730 kg la 
hectar

La ceapă
IN JUDEȚUL VRANCEA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Baiotești — 80 300 kg la 
hectar

La tomate
IN JUDEȚUL VASLUI

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Dragalina — 102 600 kg 
la hectar

brie oamenii muncii mureșeni au îndeplinit și angajamentul asumat în întrecerea socialistă pe acest an, depășind sarcinile de plan la producția-marfă cu 565 milioane lei, la producția de export total cu 7,6 la sută și pe relația devize convertibile cu 12,5 la sută.In încheierea telegramei se exprimă adeziunea deplină a oamenilor muncii din județul Mureș fată de Hotărîrea Plenarei Comitetului Centrai al Partidului Comunist Român din 27—28 iunie privind propunerea de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu. la Congresul al XIV-lea al P.C.R., in înalta funcție de secretar general al partidului.
Comitetul Județean Teleorman 

al P.C.R. raportează că 17 colective de oameni ai muncii din industria județului au îndeplinit planul Ia producția-marfă pe 4 ani din actualul cincinal la data de 11 octombrie 1989, creînd astfel condiții pentru realizarea unei producții-marfă suplimentare in valoar'' de 281 milioane lei. materializată in importante cantități de rulmenți, utilaje pentru agricultură. piese de schimb și alte produse.
afară, care nu fac altceva decit să asculte și să adune propunerile făcute sau problemele dezbătute. Rezultatele obținute de centralele industriale — ca titulare de plan — nu pot fi nici mai bune, nici mai rele decit rezultatele unităților economice din subordine. Prin urma
re. Ia adunările generale din în
treprinderi trebuie să participe ca
dre care cunosc bine activitatea 
întreprinderilor, care pot si trebuie 
să clarifice Ia fața locului, in uni
tăți, toate problemele care se ridică 
in legătură cu realizarea planului pe 
acest an și pregătirea producției a- 
nului viitor.De altfel, nu trebuie pierdut din vedere că și în rundele anterioare ale adunărilor generale ale oameni

La ardei gras
IN JUDEȚUL BRĂILA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ciociie — 110 500 kg Ia 
hectar

IN JUDEȚUL VASLUI
• Asociația Economică Intercoo- 

peratistă Legumicolă Vetrișoaia 
— 85 100 kg la hectar

La rădăcinoase
IN JUDEȚUL CLUJ

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Moldovenești — 76 510 
kg ia hectar

IN JUDEȚUL OLT
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Rusănești — 70 800 kg la 
hectar

La morcovi
IN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Băleni — 75 200 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL BRAȘOV
• întreprinderea de Producție și 

Industrializare a Cartofilor — 
60 140 kg la hectar

La mere
IN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Mănești — 39 500 kg Ia 
hectar

IN JUDEȚUL ARGEȘ
• Asociația Economică de Stat și 

Cooperatistă Pomicolă Mărăci- 
neni — 36 500 kg Ia hectar

IN JUDEȚUL BIHOR
• Asociația Economică Intercoo-

peratistă de Producție Pomicolă 
Valea lui Mihai — 33 880 kg
la hectar

La prune
IN JUDEȚUL OLT

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Dobrețu — 16 710 kg la 
hectar

J is.m -M.MMitii •.« .l'Vil-,

La struguri 
pentru vin 

IN JUDEȚUL GALAȚI
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Berești — 22 920 kg Ia 
hectar

IN JUDEȚUL ALBA
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Alba Iulia — 21 600 kg la hectar
• Asociația Economică de Stat și

Cooperatistă Sebeș — 21 300 kg 
Ia hectar x

IN JUDEȚUL ARGEȘ
• Asociația Economică Intercoope- 

ratistă Viticolă Suseni — 21200 
kg la hectar

IN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA
• Asociația Economică de Stat și 

Cooperatistă Gura Ocnitei — 
20 500 kg la hectar

In telegramă se exprimă angajamentul oamenilor muncii din județ de a acționa cu înaltă răspundere și profund spirit revoluționar pentru îndeplinirea exemplară a planului și programelor de dezvoltare economico-socială a județului, contribuind astfel la înaintarea neabătută a patriei noastre, libere și independente, pe calea socialismului și comunismului.Oamenii muncii de la întreprin
derea de Utilaj Petrolier și Repa
rații Teleajen-Ploiești raportează îndeplinirea planului Ia producția- marfă pe 3 ani și 11 luni din actualul cincinal la data de 9 octombrie 1989. ceea ce va permite realizarea, pînă la sfîrșitul lunii noiembrie, a unei producții-marfă suplimentare în valoare de 110 milioane lei.Colectivul întreprinderii de Uti
laj Minier din Filipeștii de Pădure, județul Prahova, raportează că la data de 9 octombrie a.c. a realizat planul la export pe 3 ani și 10 luni din actualul cincinal, creîndu-se astfel condiții de livrare, peste prevederi, partenerilor externi, pînă la sfîrșitul lunii octombrie, a unor produse în valoare de peste 15 milioane Iei.

lor muncii s-au ridicat o serie de probleme, astfel că acum reprezentanții centralelor au obligația să raporteze cum s-a aefionat pentru înfăptuirea sarcinilor stabilite. Partici- panții la dezbateri trebuie prin urmare să manifeste maximă exigență atit fată de propria activitate, cit și fată de felul cum iși îndeplinesc atribuțiile ce le revin cadrele de conducere, toți specialiștii din intreprinderi și ministere. Numai in felul acesta adunările generale vor putea stabili programe de măsuri clare, cu obiective și sarcini precise pentru perfectionarea activității productive, pentru îndeplinirea in cit mai bune condiții a planului pe acest an, pe anul viitor și pe întregul cincinal.
Ion TEODOR

i



Pentru dezvoltarea liberă, neîngrădită a schimburilor comerciale
Intervenția reprezentantului României în cadrul 

Comitetului O.N.U. pentru probleme economice ți financiareNAȚIUNILE UNITE 12 (Ager- pres). — Neagu Udroiu transmite : Poziția României în legătură cu sub- punctul de pe ordinea de zi a sesiunii Adunării Generale a O.N.U. intitulat „Traducerea in viată a Cartei Drepturilor si îndatoririlor Economice ale Statelor" a fost prezentată in cadrul Comitetului pentru probleme economice și financiare de reprezentantul tării noastre. Apli- cind cu consecventă principiile Cartei in relațiile sale politice și economice, in amplificarea dialogului și cooperării cu alte state, România consideră că acestea își păstrează pe deplin valabilitatea și importanta în momentul de fată. Orice referire la Cartă, a arătat vorbitorul, trebuie făcută în contextul eforturilor depuse de state în anii ’70 de a folosi mecanismul O.N.U. în vederea stabilirii unei noi ordini economice internaționale.A fost exprimată îngrijorarea că o serie de principii de bază ale Cartei nu au fost și nu sint pe deplin respectate, între acestea numărin- du-se și dreptul fiecărui stat de a-șl alege calea proprie de dezvoltare, in concordantă cu valorile politice, sociale și culturale proprii, cu dorința propriului popor, fără nici un amestec din afară.România, pledind pentru respectarea cu strictețe a principiilor șl prevederilor Cartei, se pronunță pentru eliminarea din relațiile economice internaționale a tuturor Încercărilor și acțiunilor destinate să condiționeze cooperarea economică și schimburile comerciale de motivații politice, cum ar fi introducerea proprietății particulare asupra
Sesiunea Consiliului U.N.C.T.A.D.

In sprijinul eradicării subdezvoltării și al edificării 

unei noi ordini economice internaționaleGENEVA 12 (Agerpres). — Sesiunea Consiliului U.N.C.T.A.D. examinează contribuția pe care organizația ar putea-o aduce la elaborarea strategiei internaționale de dezvoltare pentru anii 1991—2000.Reprezentantul român a evidențiat. in cadrul dezbaterilor, necesitatea ca viitoarea strategie să constituie un adevărat program complex de măsuri și acțiuni, cu un caracter cit mai angajant posibil, de natură să stimuleze o largă colaborare internațională pe baze echitabile, să sprijine eforturile de progres economic și social ale țărilor în curs de dezvoltare, contribuind astfel la eradicarea subdezvoltării și instaurarea noii ordini economice internaționale.A fost subliniată necesitatea ca strategia să reprezinte un instrument util in vederea creării unor condiții cit mai bune de muncă și de viată pentru cetățenii fiecărei
NICARAGUA;De la confruntarea armată IaDeși pină la alegerile generale anticipate din Nicaragua au mai rămas aproape cinci luni, atmosfera politică din țară este de acum puternic marcată de pregătirile in vederea acestui eveniment. Practic, orice pas al guvernului sandinist. ca și al adversarilor săi, este privit prin prisma electorală. Se remarcă, în genere, o puternică activizare a forțelor politice și acest lucru este explicabil : confruntarea electorală ce se profilează la orizont este proiectată să aibă un caracter de „premieră". fără limitele și condiționările din trecut. Partidele Înregistrate oficial — 21 la număr — își desfășoară din plin pregătirile in vederea competiției, inclusiv in paginile ziarelor si la televiziune, iar comentatorii de la fața locului remarcă, intre altele, că intoleranta de altădată a cedat locul unei atitudini mai ponderate intre formațiunile concurente. Evoluția este de înțeles, căci în cei zece ani ce au trecut de la revoluția sandinistă această tară a străbătut un drum dificil, de-a lungul căruia realizările au alternat cu neimpliniri. recunoscute ca atare de conducerea sandinistă. ceea ce s-a răsfrint negativ asupra cadrului politic și economico-social.Povara confruntării îndelungate, atacurile armate ale forțelor anti- sandiniste, criza economică și șomajul in curs de agravare au adăugat vechilor probleme ale țării altele noi, ce își așteaptă soluționarea grabnică, pentru aceasta fiind nevoie. mai mult ca oricind, de unirea națiunii nicaraguane. Pașii înregistrați in procesul de instaurare a păcii in America Centrală, in cadrul căruia atitudinea guvernului nica- raguan a avut un rol pozitiv indiscutabil. au făcut să se ajungă la situația cind in Nicaragua centrul de greutate al luptei s-a ’ mutat în domeniile politic și economic. Ur- mind cursul spre democratizarea vieții sociale. Frontul Sandinist subliniază insistent că nu e vorba de „un zig-zag temporar", ci de o politică pe termen lung, fără de care nu vor putea fi soluționate complexele probleme ce confruntă tara in această nouă etapă.De altfel, nu e vorba numai de cuvinte, ci de fapte. între ele. merită amintită amnistierea membrilor fostei gărzi somoziste. un pas deloc ușor pentru sandiniști. care a fost totuși făcut. Acum, pe măsura a- propierii scrutinului, dialogul national se lărgește. Consiliul național electoral a înregistrat de acum blocul electoral Uniunea Nicaraguană a Opoziției, alcătuit din 14 partide. Directoarea ziarului „La Prensa", Violeta Chamorro, și liderul Parti

mijloacelor de producție și adoptarea așa-numitului mecanism de piață. Respectarea, pe baza prevederilor Cartei, a dreptului de opțiune al tuturor popoarelor constituie o premisă esențială pentru un dialog constructiv în întreaga viață internațională. inclusiv în domeniul relațiilor economice, între toate statele, indiferent de mărimea lor, de puterea economică sau numărul de locuitori.
★Referindu-se in continuare la sub- punctul de pe agendă privind așezările umane, reprezentantul român a subliniat că înfăptuirea în întregime a strategiei globale adoptate trebuie să rămînă o preocupare de bază a acțiunilor de profil in sistemul Națiunilor Unite pentru deceniul următor. în acest context, se impune ca deosebit de importantă recunoașterea legăturii nemijlocite dintre rezolvarea problemelor in domeniul locuințelor și satisfacerea altor cerințe sociale. Politica României in acest domeniu, s-a relevat, se Înscrie pe deplin in strategia globală pentru locuințe în perspectiva anului 2000. Au fost prezentate experiența și realizările țării noastre in domeniul construcției de locuințe, îndeosebi în ultimele două decenii și jumătate, evidențiindu-se că, in prezent, peste 80 la sută din populația țării locuiește in apartamente sau case noi, prin înfăptuirea prevederilor următorului plan cincinal ur- mărindu-se satisfacerea in întregime a problemelor locuințelor in zonele urbane, îmbunătățirea continuă a condițiilor de locuit și a' standardului de viață in, întreaga țară.

țări, eliminării șomajului și asigurării unei pregătiri profesionale, tehnice, culturale și științifice corespunzătoare a oamenilor muncii. îndeosebi a tineretului, ca și pentru rezolvarea, pînă in anul 2000, a problemei locuințelor.Vorbitorul a subliniat că in elaborarea strategiei internaționale de dezvoltare trebuie să se pornească de la recunoașterea și consacrarea dreptului inalienabil al fiecărei țări, al fiecărui popor de a-și alege în mod liber, fără nici o presiune din afâră. calea propriei sale dezvoltări economice și sociale. Strategia internațională trebuie. totodată, să contribuie la soluționarea globală, politică și economică, a crizei datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare. la restructurarea radicală a actualului sistem monetar și financiar international și democratizarea activității organismelor financiare internaționale.

dului Liberal Independent. Virgilio Godoy, au fost înscriși oficial drept candidați la postul de președinte și. respectiv, vicepreședinte, in competiție cu candidații Frontului Sandinist — actualul președinte Daniel Ortega și vicepreședintele Sergio Ramirez.Pe linia schimbărilor • ■ anunțate, guvernul a Înaintat parlamentului proiectul de reformă a constituției, ca și propuneri de modificare a unor legi aflate in vigoare — cu deosebire în sfera drepturilor cetățenești, în noul buget, o parte Însemnată din mijloacele financiare sint alocate pentru refacerea economiei distruse in cei opt ani de război, reducindu-se concomitent cheltuielile pentru ministerele apărării și de interne. S-a hotărit reducerea armatei cu 15 000 de oameni, alături de reglementări în sensul a ceea ce presa de opoziție numește „demilitarizarea vieții politice".Pe de altă parte, guvernul a reușit să încetinească ritmul inflației — unul din marile handicapuri ale economiei nicaraguane. După datele oficiale, in august inflația a sporit doar cu circa 5 la sută, indicele cel mai scăzut din ultimii trei ani.intr-o atmosferă ceva mai degajată, lupta politică se desfășoară din plin și totul lasă să se întrevadă o ascuțire a ei pe măsura apropierii datei alegerilor. în evaluările observatorilor politici, șansele acordate sandiniștilor au o mare doză de acoperire în viata politică reală. în definitiv, nu poate fi omis faptul că Nicaragua este o țară preponderent agrară, iar guvernul a înfăptuit o reformă agrară fără precedent. procesul de distribuire de pămint țăranilor fiind in desfășurare. Iar dacă au existat in ultimii ani și momente de încordare in relațiile cu țăranii din anumite zone, inclusiv cu cei indieni din regiunea de coastă (motivate mai ales de sprijinul oferit forțelor „contras"), asemenea aspecte par să fie aproape depășite. în plus. încercarea de a ridica sărăcimea satelor la condițiile minime de viață decentă prin distribuirea unor loturi de pămint nu este singurul merit al sandiniștilor. Se adaugă eforturile de generalizare a invătămîntului. de a îmbunătăți situația sanitară a tării șl condițiile asistentei sociale. în genere de a îndrepta cu predilecție a- tenția statului spre categoriile defavorizate. Desigur, toate acestea au înregistrat ameliorări doar in comparație cu situația dinaintea revoluției, căci, dacă le raportăm chiar la cifrele medii latino-americane, condițiile rămin foarte precare. Se ridică întrebarea legitimă : pu-

ORIENTUL MIJLOCIU
• Vn prim acord la reuniunea 
de la Tail • Măsuri vizînd 
menținerea calmului la BeirutRIAD 12 (Agerpres). — Grupul restrins al parlamentarilor libanezi întruniți la Taif, în Arabia Saudită, la propunerea Comitetului tripartit al Ligii Arabe pentru Liban, și-a continuat consultările.în cadrul ședinței de miercuri seara. care s-a desfășurat sub conducerea președintelui Adunării Naționale a Libanului, Hussein Hus- seini. s-a ajuns la un acord preliminar de principiu asiipra proiectului „Cartei de reconciliere națională", document Pe baza căruia vor fi aduse amendamente Constituției libaneze. Proiectul a făcut joi obiectul unei analize pentru redactarea sa finală, urmind să fie supus spre aprobare plenului reuniunii parlamentare libaneze.BEIRUT 12 (Agerpres). — Comitetul de securitate format din reprezentanții părților libaneze în conflict, însărcinat cu supravegherea încetării focului în zona Beirutului, și-a reluat activitatea. Au fost discutate situația pe planul securității și modalitățile de întărire a măsurilor vizînd menținerea calmului. Au fost, de asemenea, examinate redeschiderea altor puncte de trecere pentru a se facilita deplasările intre sectoarele de est și de vest ale capitalei libaneze și posibilitatea realizării dezangajării forțelor în conflictTEL AVIV 12 (Agerpres). — Potrivit unei declarații a ministrului apărării al Israelului, Yitzhak Rabin, 40 000 de palestinieni au fost nevoiți să treacă prin închisorile israeliene în cele 22 de luni de la declanșarea revoltei populației palestiniene din teritoriile ocupate. El a recunoscut că revolta populară se bucură de un larg sprijin din partea palestinienilor din teritoriile ocupate.
F.M.I. și Banca Mondială — 
promotoare ale intereselor 
capitalismului monopolist 
Un comentariu pe marginea recentei 

reuniuni a celor două organismeBERLIN 12 (Agerpres). — Fondul Monetar International (F.M.I.) și Banca Mondială (B.I.R.D.) s-au transformat, intr-o măsură tot mai mare, in centre de coordonare a capitalismului monopolist international, in detrimentul țărilor in curs de dezvoltare — scrie ziarul „Neues Deutschland", intr-un articol citat de agenția A.D.N. Comentind rezultatele recentei reuniuni a F.M.I. și B.I.R.D., desfășurată la Washington, ziarul apreciază că „transferul ne- ' gativ de resurse nu este decît un eufemism inventat de manipulatorii occidentali, care denotă, de fapt, exploatare fără scrupule.. Aceasta înseamnă că țările in curs de dezvoltare trebuie să plătească pentrti jila» ' ta serviciului datoriei fonduri mai mari decit împrumuturile primite de la F.M.I.. B:I,R.D.,‘ guvernele occidentale și băncile particulare. Țărilor in curs de dezvoltare li se vor oferi și pe viitor «noi soluții radicale»-, care se vor concretiza in datorii tot mai împovărătoare, extinderea sărăciei, creșterea șomajului și a analfabetismului pentru sute de milioane de oameni. Propovăduitorii libertății și ai drepturilor omului nu vor renunța la această politică de spoliere a celor pe care preferă să-i numească debitori" — scrie „Neues Deutschland".cea electoralătea oare să facă mai mult regimul unei țări răvășite timp îndelungat de o dictatură rapace, situația fiind a- gravată de faptul că revoluția sandinistă s-a văzut angajată, curind d-upâ victorie, intr-un conflict sin- geros cu inamicii ei ?Pe de altă parte, platforma electorală a sandiniștilor, deocamdată aflată in fază de proiect, reflectă in linii mari aspirațiile nicaraguanilor de a consolida pacea, unitatea și reconcilierea națională, alături de continuarea procesului de democratizare și de redresare economică în viitorii șase ani. între prevederile concrete ale platformei figurează realizarea unei creșteri economice anuale de 5 la sută, reducerea analfabetismului la 6 la sută, distribuirea de pămint pentru încă 25 000 de familii, scăderea considerabilă a mortalității infantile, construirea a 12 000 de locuințe pe an, sporirea exporturilor cu 20 la sută pe an etc.Cum se petrece întotdeauna in ecuațiile centroamericane. una din necunoscute rămine atitudinea S.U.A. în linii generale. Washingtonul se arată neîncrezător fată de deschiderile politice desfășurate la Managua. Reprezentant! oficiali ai guvernului american, in discuții cu liderii celor două camere ale Congresului, s-au pronunțat pentru trimiterea în Nicaragua a unei misiuni de observatori, alcătuită din congresmani. Pentru administrația S.U.A. rămine un „atu" real : formațiile „contras" nedemobilizate. Se știe că. in virtutea deciziilor ultimei reuniuni centroamericane la nivel inalt. demobilizarea forțelor „contras" de pe teritoriul Hondurasului (sprijinită acum și de liderii coaliției Uniunea Națională a Opoziției) urmează să aibă loc înainte de luna decembrie a.c., dar procesul este întîrziat, iar oficialități americane declară că S.U.A. iși rezervă „dreptul" de a sprijini și pe viitor forțele „contras" dacă procesul e- lectoral din Nicaragua nu va fl „destul de democratic". Or. intr-o a- semenea formulă încap interpretări din cele mai diverse.Pozițiile forțelor politice in perspectiva alegerilor pot suferi unele modificări. Un lucru rămine insă limpede : sandiniștii și opoziția sînt două componente ale realității politice nicaraguane, de care nu se poate face abstracție. Acum, cind se conturează o situație favorabilă înaintării acestei țări pe calea reconcilierii naționale efective și a democratizării, capătă valoare de imperativ necesitatea ca această șansă să nu fie pierdută.
Vaslle OROS

Lucrările Comisiei mixte guvernamentale româno-ungare 
de colaborare economicăBUDAPESTA 12 (Agerpres) — în zilele de 11—12 octombrie au avut loc, la Budapesta, lucrările celei de-a 22-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-ungare de colaborare economică. Cele două delegații, conduse de Ion Dincă, prim viceprim-ministru ăl Guvernului Republicii Socialiste. România, și Ferenc Horvath, ministrul industriei al Republicii Populare Ungare, au analizat stadiul actual al relațiilor economice bilaterale, acțiunile și măsurile ce trebuie întreprinse în vederea dezvoltării in continuare a colaboră

Convorbiri la Panmunjon
în pregătirea negocierilor politice și militare la nivel inalt 

dintre R.P.D. Coreeană și Coreea de SudPANMUNJON 12 (Agerpres). — La Panmunjon s-a desfășurat, joi, cea de-a treia rundă de convorbiri preliminare pentru pregătirea negocierilor politice și militare la nivel înalt dintre R.P.D. Coreeană și Coreea de Sud. După cum transmite agenția A.C.T.C., reprezentantul părții R.P.D. Coreene a relevat, cu acest prilej, că promovarea dialogului impune renunțarea la orice acțiune care ar alimenta încordarea militară, ar dăuna reconcilierii și unității naționale, reunificării
Consultări în Consiliul de Securitate

• Interes sporit față de situația din Namibia • Secretarul 
general ai O.N.U. despre evoluțiile din America CentralăNAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). — La sediul din New York al Națiunilor Unite au avut loc consultări ale membrilor Consiliului de Securitate privind situația din Namibia și din America Centrală, ca și lupta împotriva traficului de droguri.în ceea ce privește Namibia, membrii Consiliului de Securitate au hotărit să mențină permanent în atenția lor situația din acest teritoriu și să consacre, în curînd, o ședință a Consiliului de Securitate problemei respective.Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a prezentat Adunării Generale și Consiliului de Securitate un raport privind situația din America Centrală. în document se arată că situația din zonă s-a ameliorat în ultimele luni, deschizînd

Panama respinge orice amestec străin 
in treburile sale internece. deCIUDAD DE PANAMA 12 (Agerpres). — La Ciudad de Panama a avut loc sesiunea constitutivă a A- dunării Legislative a Puterii Populare. din care fac parte 510 deputați, reprezentînd adunările locale — transmit agențiile Prensa .Latina și Efe; 'Președintele provizoriu al Republicii Panama. Francisco Rodri- guez., a anunțat hotărirea autorităților guvernamentale de. la . Ciudad de Panama de a continua procesul national de transformări democrati-

Necesitatea intensificării colaborării economice 
pentru depășirea dificultăților Americii Latine 

relevată la Conferința la nivel înalt a „Grupului celor opt"LIMA 12 (Agerpres). — în discursul inaugural al lucrărilor Conferinței la nivel inalt a „Grupului celor opt" („Grupul de la Contadora" și „Grupul de Sprijin") — care se desfășoară în localitatea Ica —, președintele Perului. Alan Garcia, a evidențiat rolul și fiecesitatea lărgirii permanente a cooperării economice regionale, ca unul dintre mijloacele de bază ale eforturilor de depășire a. dificultăților mari din economiile naționale latino-americane.Președintele Mexicului, Carlos Salinas de Gortari, s-a pronunțat pentru restructurarea relațiilor politice și economice din America Latină. El a pledat, de asemenea, pentru extinderea cooperării economice regionale, in scopul sprijinirii eforturilor de depășire a dificultăților social-econo- mice naționale. „Deceniul în curs a fost în America Latină pierdut pen-
GRECIA: Formarea guvernului de tranzițieATENA 12 (Agerpres) — Noul prim-ministru al Greciei, Yannis Grivas, numit în fruntea guvernului de tranziție de președintele Christos Sartzetakis. conform prevederilor constituționale, a depus jurămin- tul. Cabinetul are ca misiune pregătirea alegerilor parlamentare, care vor avea loc la 5 noiembrie.Totodată, a fost anunțată componența guvernului de tranziție, in care sint prezenti doar doi dintre membrii țabinetului anterior, care și-au păstrat și portofoliile. Este

Noi apeluri pentru 
eliberarea deținuților politici 

din R.S.Ă.NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). — La' sediul din New York al O.N.U. a avut loc o ședință festivă a Comitetului special al Națiunilor Unite împotriva apartheidului . consacrată Zilei de solidaritate cu deți- nuții politici sud-afrlcani. Luind cu- vintul, președintele celei de-a 44-a sesiuni, Joseph Garba, a amintit că, in urmă cu 26 de ani, la 11 octombrie, Adunarea Generală a adoptat o rezoluție prin care chema regimul sud-african să elibereze necondiționat pe toți deținutii întemnițați pentru lupta lor împotriva apartheidului.Alti delegați prezenți la sesiune și reprezentanții mai multor organizații neguvernamentale au cerut eliberarea deținuților politici din R.S.A. și au adresat tuturor statelor lumii apelul de a-și uni eforturile pentru lichidarea sistemului de discriminare rasială.Agențiile de presă relevă că secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a adresat, la rin- dul său, guvernului de la Pretoria chemarea de a elibera pe Nelson Mandela și pe alți deținuți și de a abroga starea de urgență instituită în R.S.A. 

rii economice româno-ungare pe multiple planuri, prin mai buna valorificare a posibilităților pe care le oferă economiile celor două țări, lărgirii și diversificării livrărilor reciproce de mărfuri.La încheierea lucrărilor, președinții celor două părți în comisie au semnat protocolul sesiunii.Cu prilejul lucrărilor sesiunii, președintele părții române s-a întilnit cu Peter Medgyessy, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare.

independente și pașnice a patriei. Reprezentantul R.P.D. Coreene a făcut propuneri în legătură cu unele probleme procedurale. în conformitate cu caracterul și obiectivele preconizatelor negocieri politice și militare Nord-Sud, la nivel înalt.S-a convenit ca viitoarea rundă de convorbiri pregătitoare să se desfășoare tot la Panmunjon. la 15 noiembrie — informează agenția de știri a R.P.D. Coreene.

calea soluționării pe plan politic a principalelor conflicte existente. Cuellar a evidențiat caracterul vast, complex și dificil al misiunilor cu care sînt însărcinate Forțele și Grupul O.N.U. de verificare și sprijin în America Centrală și a apreciat că a- ceste acțiuni, sprijinite prin consensul politic al statelor centro-america- ne, sint in măsură să întărească climatul de încredere și destindere, contribuind la impulsionarea dialogurilor politice de reglementare și soluționare pașnică a situației regionale.în cadrul consultărilor, s-a ajuns la un acord privind suspendarea dezbaterilor referitoare la droguri — această problemă urmînd să constituie subiectul unei sesiuni speciale a Adunării Generale a O.N.U.

apărare a suveranității și independentei naționale și de respingere fermă a oricăror încercări de amestec străin în treburile interne ale poporului panamez.Comandamentul Forțelor de Apărare Panameze (F.D.P.); Manuel Antonio Noriega, a fost dese'mnat „Ii-‘ der al procesului de eliberare națională" ș| „coordonator general, al planurilor și programelor" ce vor 'fi supuse aprobării parlamentului panamez.

tru dezvoltarea economică și socială a regiunii" — a spus el, menționind că datoria externă — estimată la- peste 450 miliarde de dolari —, creșterea permanentă a dobînzilor la împrumuturi. deteriorarea termenilor de schimb și înmulțirea barierelor vamale excesive au determinat înrăutățirea situației din regiune.Președintele Braziliei, Jose Sarney, a relevat necesitatea promovării unor raporturi noi, echitabile și drepte, între țările creditoare și cele debitoare și soluționarea prin dialog a problemei complexe a datoriei externe regionale. El a evidențiat necesitatea consolidării unității de acțiune latino-americane și a subliniat că re- încorporarea Cubei in Organizația Statelor Americane (O.S.A.) ar permite depășirea unui anacronism și strih- gerea raporturilor de cooperare inter- latino-americane.
vorba despre Ghiorghios Papoulias in funcția de ministru de externe și Ghiorghios Milonas, la departamentul culturii. Portofoliul apărării a fost Încredințat lui Ghiorghios Deyannis. iar cel al internelor — lui Evanghelos Skuris.

DE PRESA 
e scurt

ÎNTREVEDERI. Președintele R.P. Polone, Wojciech Jaruzelski, și Mieczyslaw Rakowski, prim-secre- tar al C.C. al P.M.U.P., au avut,succesiv, întrevederi cu.Hans-Jo- Ichen Vogel, președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Social- Democrat din R.F.G., care a întreprins o vizită in R.P. Polonă.
DIALOG CHINO — GHANEZ.Yang Shangkun. președintele Re- Ipublicii Populare Chineze, a conferit, la Beijing, cu Paul Victor Obeng. președintele Secretariatului Consiliului National Provizoriu I de Apărare al Republicii Ghana I (guvernul ghanez). S-a relevat, cuacest prilej, că stadiul actual al I relațiilor bilaterale oferă un cadru adecvat pentru extinderea in * continuare a raporturilor de cooperare dintre cele două țări, in a- Ivantajul reciproc. Au fost examinate, de asemenea, unele probleme regionale și alte aspecte ale . situației internaționale.

* CONVORBIRI ÎN PROBLEMA
CIPRIOTA. Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 

I a avut. la New York, o întrevedere cu liderul părții cipriote-tur-
L_

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă mulțumesc în modul cel mal sincer pentru amabilul mesaj da felicitare pe care mi 1-ati adresat cu prilejul zilei mele de naștere.Reînnoindu-vă cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate continuă pentru poporul român prieten. la‘ rîndul meu împărtășesc încrederea că relațiile de prietenie și colaborare care. în mod fericit, există intre cele două țări ale noastre se vor dezvolta șl în viitor.

HAFEZ AL-ASSAD
Președintele Republicii Arabe Siriene

R. D. Germană nu va permite nimănui 
să se amestece in treburile sale interne

— Declarație a Biroului Politic al Partidului Socialist Unit 
din Germania —BERLIN 12 (Agerpres). — La Berlin a fost dată publicității o Declarație a Biroului Politic al Partidului Socialist Unit din Germania (P.S.U.G).După un bilanț al realizărilor socialismului pe pămint german in cel 40 de ani de la înființarea R.D.G., documentul relevă : Unitatea intre- gului popor, voința politică a partidului bazată pe eforturile conștiente ale cetățenilor tării au făcut posibile crearea R.D.G., asigurarea unor perspective de viitor locuitorilor din orașele și satele țării. Socialismul este viitorul tinerei generații, al copiilor care au crescut in R.D.G., și-au obținut aici calificarea și și-au creat posibilități bune de viață, un cămin. De aceea — subliniază declarația — nu ne este indiferent dacă oameni care au trăit și au muncit aici părăsesc R.D.G. Mulți dintre ei — se relevă — sint victimele unei provocări de mari proporții.O dată cu cea de-a 40-a aniversare a R.D.G., forțele imperialiste de pretutindeni au lansat o campanie de presă plină de ură împotriva socialismului și perspectivelor lui, dorind in acest fel să distragă atenția de la cea mai importantă problemă a epocii noastre — asigurarea păcii, precum și de la soluționarea altor probleme globale.Se demonstrează din nou că imperialismul R.F.G. nu se va împăca niciodată cu un stat socialist pe pămint german. Scopul urmărit nu este nou — prin înlăturarea socialismului de pe pămintul german să se

Plenara C.C. al P.C. din CehoslovaciaPRAGA 12 (Agerpres). — La Praga s-au desfășurat lucrările plenarei C.C. al P.C. din Cehoslovacia — transmite agenția C.T.K. Plenara a examinat raportul cu privire la activitatea partidului și sarcinile in vederea pregătirii celui de-al XVIII-lea
DIN PRESA STRĂINĂ )

„Concesii orientărilor de dreapta" J%, 
Sub titlul „începem să ieșim din găoace..." — J

Antoniewicz Roland organizează „Asociația Jănos Kădâr" — 
un interviu în ziarul „Nepszabadsăg" din 16 septembrie a.c. JLa întrebarea dacă este adevărat că sg ocupă de constituirea unei organizații numite „Asociația Jânos Kădâr", Antoniewicz Roland a răspuns :Mai întii, vreau să spun citeva cuvinte despre mine. De 25 de ani mă ocup de ziaristică, m-au interesat întotdeauna relațiile culturale unga- ro-poloneze, dar am scris și studii pe teme de astronomie. Scrierile mele nu apar mereu sub semnătura mea, dar cred că este mai bine așa.întrebare : De ce ?Răspuns : Mă tem. Acum comuniștii adevărați sînt în pericol, pentru că, așa cum am formulat in manifestul nostru „Ce vrem noi ?“, în țară este o gravă criză contrarevoluționară.î : Vă rog, dacă se poate, expuneți mai pe larg ce înțelegeți prin pericol contrarevoluționar ?R : în tot mai multe locuri se scoate de pe clădiri steaua roșie, tot mai numeroși sint cei care vor republică în loc de republică populară și vor să schimbe și stema Ungariei.î : După părerea dv., toate acestea dovedesc că la noi ar fi contrarevoluție ?R : Nu numai eu gîndesc așa, ci și multi alții- Tocmai de aceea am hotărit să ne asumăm tradițiile revoluționare ale P.C. Ungar, P.M. Ungar și P.M.S.U., și să organizăm „Asociația Jânos Kădâr". P.M.S.U. se află in pericol....î : Acest lucru îl simțim și noi, dar de ce este nevoie ca din această cauză să se organizeze o asociație separată ?R : Nu vrem să acceptăm ca li

ce. Rauf Denktaș, consacrată discutării diferitelor aspecte ale problemei cipriote. în cursul convorbirii, Denktaș a declarat că este gata să continue negocierile cu partea cipriotă-greacă și a propus o serie de măsuri in legătură cu aceasta. La rindul său. secretarul general al O.N.U. a afirmat că va prezenta, in curind. liderilor celor două părți opiniile sale cu privire la reluarea negocierilor și continuarea acestora pe o bază solidă.
PENTRU RETRAGEREA BAZE

LOR STRĂINE DIN GRECIA. La Atena a avut loc o inti.lnire a reprezentanților Partidului Comunist din Grecia și a principalelor organizații militante pentru pace și dezarmare. în cadrul intîlnirii, participantii au cerut retragerea bazelor militare americane din Grecia.
LAUREAȚII PREMIULUI NO

BEL PENTRU FIZICA PE ANUL 1989 sint cercetătorii Norman Ramsey și Hans Dehmelt (S.U.A.) și Wolfgang Paul (R.F.G.). Motivația acordării premiului, prezentată de juriu, este că cei trei oameni de 

schimbe ordinea de pace in Europa. R.D.G. nu va permite nimănui să se amestece in treburile sale interne, înlăturarea puterii muncitorilor și țăranilor, distrugerea valorilor și idealurilor socialismului.Biroul Politic acționează in unitate cu marea majoritate a poporului — se subliniază in declarație. Milioanele de oameni acționează ca și partidul nostru marxist-leninist — prin munca lor plină de eforturi, prin inițiativele și propunerile lor — pentru un socialism care acordă tuturor drepturi egale și șanse egale, dar care, desigur, impune și îndatoriri egale.în momentul de față — se arată In continuare — se impune ca toți cei ale căror acțiuni sint călăuzite de rațiune politică și conștiința umanistă a responsabilității față de cetățenii țării să se distanțeze in mod clar de aceia care încearcă să abuzeze de cetățeni pentru a organiza atacuri contrarevoluționare. Problema dezvoltării în continuare a socialismului in R.D.G. o soluționăm singuri, In cadrul unui dialog concret și In colaborare politică plină de încredere.Biroul Politic iși exprimă convingerea că milioanele de oameni ai muncii din R.D.G. vor respinge și in viitor orice fel de încercări vizind subminarea socialismului in R.D.G. Poporul R.D.G. a optat pentru totdeauna pentru calea socialismului... Locul nostru de muncă rămine locul nostru de luptă pentru socialism și pace — se spune in încheierea declarației.
Congres al partidului, prezentat du Milos Jakes, secretar general al C.C. al P.C.C. A fost dezbătut, de asemenea, proiectul noului Statut al P.C. din Cehoslovacia.în încheierea lucrărilor plenarei, Milos Jakes a rostit o cuvintare.

chidatoriștii să degradeze P.M.S.U. intr-un partid socialist. Acești oameni sint agenții imperialismului, ei dau apă la moară capitalismului, prin contrarevoluția numită trecere pașnică. Noi nu putem privi acest lucru pasivi întrucît P.M.S.U. face tot mai multe concesii orientărilor de dreapta și imperialismului mondial. îi primesc cu brațe deschise pe capitaliști și aceștia vin cu plăcere la noi.î : Dv. chiar așa vedeți lucrurile ? După părerea oamenilor de stat, capitalul international nu prea dorește să „invadeze" Ungaria, pentru că el ar dori să vadă aici relații politice stabile.R : Aceasta este doar aparență. Noi ne temem că. așa cum Peyer si adeptii săi sint vinovați de piei- rea — în 1919 — a Republicii Sfaturilor din Ungaria, acum Pozsgay Imre și tovarășii săi lichidatoriști se ocupă de răsturnarea dictaturii proletariatului.î : Deci, după părerea dv., In țara noastră este dictatura proletariatului.R : Da. »I : Cine poate face parte din a- sociatia dv.. cu alte cuvinte cine sinteți dv. și ce vreți ?R : Am distribuit 50 000 de fol de înscriere la Budapesta și in provincie. în fabrici, printre cunoscuți. S-au dat ca pîinea caldă.î : Nu aveți impresia că într-o țară socialistă este ciudat ca o asociație care poartă numele lui Jănos Kâdâr să funcționeze în ilegalitate ?R : Nu, pentru că vă repet : ne temem. Noi abia am început să ieșim din găoace...
știință au contribuit la dezvoltarea amplă a spectroscopiei atomice de I precizie, cercetările lor avind apli- ■ cații in special in comunicațiile spațiale.

OAMENI FĂRĂ ADĂPOST. Numărul persoanelor fără locuință a icrescut, in S.U.A., cu 18 la sută in intervalul 1 ianuarie 1988 — apri- • lie 1989, ridiicîndu-se, in prezent, la 2 milioane — informează un | studiu dat publicității de o asociație a persoanelor fără adăpost din S.U.A.
„PRIORITATE — AFRICA". A- frica va reprezenta regiunea ce va fi tratată cu prioritate in programele Organizației Națiunilor Unite pentru Educație. Știință si Cui- • tură (UNESCO) — a anunțat directorul general al organizației. Fe- | derico Mayor. El a precizat că • UNESCO a elaborat deja un plan pe termen mediu (1990—1995) in ■ acest sens — „Priority—Africa".
O ARMĂ „REVOLUȚIONARĂ".Statele Unite dezvoltă un puter- I nic emițător de microunde, o armă I așa-zis „revoluționară", capabilă să perturbeze sau să distrugă de i la distantă aparatura electronică și computerele de pe avioanele și 1 rachetele inamice — relatează publicația americană „Defense News", în prezent, Pentagonul și Ministe- I rul american al Energiei cheltuie pentru punerea la punct a acestei I arme, ce ar urma să înceapă a fl I experimentată în 1992. circa 50 milioane de dolari anual.
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