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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a efectuat o vizită de lucru în unități
ale industriei alimentare din Capitală
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat, vineri, o vizită de 
lucru in unități ale industriei 
alimentare din Capitală.

încadrîndu-se in seria- analizelor 
efectuate in ultimele zile in legă
tură cu cele mai importante asnec- 
te ale imbunătălirii aprovizionării 
Capitalei, noul dialog de lucru al 
secretarului general al partidului cu 
cadrele de conducere din ministe
rul de resort și consiliul popular 
municipal, cu colectivele unităților 
vizitate, s-a axat pe problemele 
prioritare ale dezvoltării și moder
nizării industriei alimentare, cu deo
sebire in sectorul producției de 
carne și preparatelor din carne.

Sentimentele de aleasă dragoste 
si prețuire pe care locuitorii Bucu- 
reștiului. asemenea Întregii națiuni, 
le poartă conducătorului partidului 
si statului nostru pentru griia de
osebită manifestată fată de sporirea 
continuă a nivelului de trai al tu
turor cetățenilor patriei și-au găsit 
o elocventă expresie in primirea 
călduroasă făcută tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in întreprinderi
le vizitate.

O asemenea ambianță entuziastă a 
caracterizat întîmpinarea secretarului 
general al partidului la COMPLE
XUL DE INDUSTRIALIZARE A 
CĂRNII BUCUREȘTI, unde mii 
de oameni ai muncii au aplaudat și 
ovaționat cu însuflețire.

O formațiune alcătuită din membri 
ai gărzilor patriotice a prezentat 
onorul. Tineri si tinere au oferit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
buchete de flori. Cei prezenți au 
scandat eu putere numele partidului 
și al secretarului său general, ca si 
urarea devenită expresie a voinței 
întregului nostru popor ca. la Con
gresul al XIV-lea al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie 
reales in funcția supremă de secre
tar general al partidului.

In cursul vizitării NOULUI 
ABATOR construit în cadrul com
plexului, secretarului general al parti
dului i-au fost înfățișate principalele 
caracteristici ale capacităților de pro
ducție, modul in -care este organizat 
fluxul de prelucrare și procesul teh
nologic, preocupările colectivului de 
oameni ai muncii pentru asigurarea 
unui inalt grad de mecanizare a lu
crărilor. Pe parcursul vizitei s-a sub
liniat că toate utilajele sînt fabricate 
in tara noastră, că transportul cărnii 
se face în întregime mecanizat, prin 
linii de conveiere.

Secretarul general al partidului 
• parcurs întregul flux de prelucra
re, interesîndu-se îndeaproape de as
pectele legate de sporirea producti--, 
vității muncii, de modul cum sînt 
asigurate condițiile de igienă în care 
se desfășoară fiecare operație, de 
calitatea produselor ce vor fi reali
zate aici.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că se impun reorganizarea 
actualelor sectoare și folosirea mai 
eficientă a spațiului, instalarea unor 
noi mașini și utilaje, pentru a se 
putea realiza aici și o serie de pre
parate din carne.

Pornind de la constatarea că în ca
drul noului abator există spații ce nu 
sînt întrebuințate integral, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat să se 
amenajeze încă o linie tehnologică 
pentru tăierea porcilor și prepararea 
cărnii. Totodată, s-a cerut să se asi
gure sporirea capacității de tăiere a 
oilor, sector care să. dispună de o linie 
specială, complet separată de sectoa

rele în care se prelucrează carnea 
de porc și cea de vită.

Adresîndu-se oamenilbr muncii pre- 
zenți, pe care i-a felicitat pentru mo
derna întreprindere cdftstruită aici, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu Ie-a urat 
să obțină succese tot mai mari, să 
realizeze, în condiții de igienă desă- 
vîrșită, produse de cea mai bună ca
litate, sporindu-și astfel contribuția 
la aprovizionarea corespunzătoare a 
populației.

în aceeași arie de preocupări s-a în
scris și dialogul conducătorului 
partidului și statului nostru cu co
lectivul ÎNTREPRINDERII DE 
PREPARATE Șl CONSERVE 
DIN CARNE, unde în centrul 
atenției s-au situat problemele creș
terii volumului și diversificării pro
ducției.

Tovarășului Nioolae Ceaușescu l-au 
fost înfățișate măsurile aplicate în 
vederea îndeplinirii în condiții cit 
mai bună a sarcinilor ce revin aces
tei unități, în conformitate cu pre
vederile programelor de autoaprovi- 
zionare.

Apreciind că și la această între
prindere există suficiente rezerve de 
sporire a producției, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că tre
buie să se acționeze pentru mai 
buna organizare a procesului tehno
logic, atît la receptionarea cărnii și 
la tranșare, cit și în secțiile de pre
parare. S-a cerut ca, prin .folosirea 
cu mai mult spirit gospodăresc a 
spațiilor existente, să se creeze posi
bilitatea montării unei linii supli
mentare de conveiere, care să asi
gure sporirea simțitoare capacită
ții de producție.

In legătură cu diversele preparate 
din carne fabricate de întreprinde
rea bucureșteană, secretarul general 
al partidului a indicat să se treacă 
Ia specializarea pe grupe de produse 
a diferitelor unități, să se acționeze 
pentru lărgirea gamei sortimentale, 
și îndeosebi pentru realizarea unor 
mezeluri de foarte bună calitate. S-a 

subliniat, de asemenea, că și aici, ca 
de altfel in toate întreprinderile in
dustriei alimentare, trebuie să se lu
creze in condiții de deplină-ordine 
și curățenie, la un înalt nivel de 
igienă, să se acorde cea mai mare 
atenție calității produselor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
sistat asupra necesității de a se ac
ționa astfel îneît, prin măsurile teh- 
nioe și organizatorice care vor fi 
luate, să se asigure dublarea. încă 
din luna noiembrie, a producției ac
tuale și livrarea ritmică a produc
ției pentru desfacere.
în continuare s-a vizitat VECHIUL 

ABATOR AL BUCURESTIU- 
LUI, care urmează să fie reprofilat 
ca unitate producătoare de preparate 
din carne. Au fost examinate la fața 
locului, impreună cu specialiștii, sta
rea clădirilor principale, a utilajelor 
și instalațiilor existente, precum și 
principalele probleme ale organizării 
activității în concordanță cu noul 
profil.

S-a apreciat că, bine concepută, în 
urma unor lucrări de amenajare și 
modernizare, vechea construcție va 
dobîndi o funcționalitate corespunză
toare. Clădirile dispun de o bună ilu
minare naturală, de sisteme de ven
tilație, încăperile sînt bine întreți
nute. ca și toate instalațiile si echi
pamentele.

în legătură cu viitorul profil al 
unității, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a arătat că este necesar ca, pe lîngă 
o mare unitate producătoare de min- 
căruri, aici să se realizeze și impor
tante cantități de preparate din car
ne de pasăre, sțabilindu-se, în acest 
sens, o strînsă cooperare cu abatoa
rele crescătoriilor de păsări din ju
rul Capitalei.

Secretarul general al partidului a 
cerut ca și în acest sector să se de
pună eforturi in vederea diversifi
cării sortimentale, să se fabrice o 
gamă mai largă de specialități.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ară
tat că tre”buie mobilizate toate forțe

le pentru ca lucrările de reprofilare 
și amenajare a acestei capacități să 
șe încheie,in .qel .mai scurt timp, ast
fel îneît colectivul să poată raporta, 
în cinstea Congresului al XIV-lea al 
partidului, că această importantă u- 
nitate a industriei alimentare func
ționează din plin.

Referindu-se, în încheierea vizitei, 
la însemnătatea reprofilării fostului 
abator, conducătorul partidului și sta
tului nostru a subliniat că oamenii 
muncii de aici, care au asigurate toa
te condițiile pentru a-și desfășura ac
tivitatea. trebuie să se angajeze, îm
preună cu constructorii. în acest 
efort de executare a lucrărilor, să 
facă totul pentru ca această uni
tate să producă în cel mai scurt 
timp. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat întregului colectiv urarea 
de a realiza o întreprindere mo
dernă care să dea un volum mare 
de produse de bună calitate.

Puternic mobilizați de aprecierile șl 
îndemnurile secretarului general al 
partidului, cei prezenți și-au manifes
tat, prin puternice aplauze și ovații, 
hotărirea de a transpune neabătut în 
viață orientările și indicațiile primi
te cu,prilejul vizitei, de a-și îndeplini 
în cele mai bune condiții sarcinile ce. 
le revin.

Prin concluziile desprinse In cursul 
acestei noi analize, prin măsurile 
concrete de valoare practică deose
bită atit pentru întreprinderile vizi
tate. cît și pentru întregul sector al 
industriei alimentare, noul dialog de 
lucru din această zi a pus în lumină 
preocuparea statornică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu față de îmbunătă
țirea aprovizionării populației cu 
bunuri de larg consum, față de creș
terea necontenită a nivelului de trai 
al tuturor cetățenilor patriei, subli
niind, totodată, puternica angajare a, 
tuturor celor ce lucrează în această 
importantă ramură a economiei națio
nale de a răspunde înflăcăratelor în
demnuri ale secretarului general al 
partidului prin noi fapte de muncă, 
de a întîmpina cu succese tot mai 
mari cel de-al XIV-lea Congres al 
partidului."

cu angajare și răspundere muncitorească
Atenția deosebită pe care condu

cerea partidului o acordă consecvent 
perfecționării permanente a activi
tății productive, îmbunătățirii stilului 
și metodelor de muncă ale organelor 
de conducere colectivă din întreprin
deri, centrale și ministere, ale orga
nismelor democrației muncitorești- 
revoluționare, întăririi in toate do
meniile a răspunderii pentru înde
plinirea în cît mai bune condiții a 
tuturor sarcinilor economice este 
ilustrată elocvent și de problemele 
analizate la recenta ședință a Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. în acest sens, din datele pre
zentate în raportul cu privire la în
deplinirea planului pe prima decadă 
a lunii octombrie la producția indus
trială, export și investiții rezultă că. 
pe ansamblu, față de perioada co
respunzătoare a. anului trecut, au 
fost obținute o serie de rezultate 
bune. Totuși, în unele domenii și 
sectoare de activitate, realizările nu 
s-au situat la nivelul planului, ceea 
ce, evident, impune o mobilizare mai 
puternică a tuturor forțelor umane, 
materială și tehnice disponibile, ast
fel incit sarcinile stabilite pe luna 
octombrie și trimestrul IV să fie în
deplinite integral.

Așa cum s-a arătat cu acest prilej, 
există toate condițiile necesare pen
tru a se obține creșteri mult mai 
importante în toate domeniile acti
vității industriale. Ca atare, pentru 
îmbunătățirea rezultatelor obținute 
este necesar, așa cum a indicat secre
tarul general al partidului, să se ur
mărească zilnic, la nivelul fiecărei

(^CONFERINȚELE DE DĂRI DE SEAMĂ Șl ALEGERIA

Programele de dezvoltare 
economico-socială - amplu 

dezbătute, înfăptuite cu 
participarea tuturor cetățenilor

CONGRESUL 
alXIVlea 

AL P.C.R.

Potrivit proiectului Programului- 
Directivă și Tezelor pentru Con
gresul al XIV-lea al partidului, una 
din direcțiile prioritare ale dezvol
tării României în cincinalul vii
tor — 1991—1995 o constituie dez
voltarea economico-socială și mo
dernizarea susținută a comunelor, 
orașelor, municipiilor și județelor 
țării. în lumina prevederilor aces
tor documente programatice, a 
indicațiilor secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în fiecare loca
litate, în fiecare județ se desfășoa
ră în această perioadă o intensă și 
rodnică activitate de elaborare, de 
dezbatere și adoptare a programe
lor proprii de dezvoltare economi
co-socială în cincinalul viitor. A- 
ceste programe urmăresc înfăptui
rea în continuare a politicii parti
dului și statului de amplasare ra
țională a forțelor de producție pe 
întreg cuprinsul țării, politică ela
borată și fundamentată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu încă, la 
Congresul al IX-lea al partidului, 
și au menirea să asigure dezvolta
rea armonioasă, echilibrată a tutu
ror zonelor 'și localităților, apli
carea principiilor autoconducerii și 
autoaprovizionării, a autogestiunii 
și autofinanțării în vederea valo
rificării superioare a tuturor resur
selor materiale și umane, a crește
rii bunăstării generale a întregului 
popor. Avînd ca obiective obține
rea unor producții agricole supe
rioare — de cel puțin 35—40 mii 
lei la hectarul agricol —, valorifi
carea resurselor locale prin mica 
industrie — de cel puțin 6 000 lei 
pe locuitor în 1995 —, precum și 
crearea unor condiții superioare de 
viață prin modernizarea și dezvol
tarea edilitar-gospodărească. con
strucția de locuințe, de unități de 
învățămînt, cultură și asistență sa

întreprinderi, precum și pe fiecare 
ramură și minister, modul în care 
se îndeplinesc prevederile de plan 
și să se soluționeze operativ toate 
problemele de care depinde realiza
rea producției stabilite Acum, in 
cel de-al IV-lea trimestru al anului, 
fiecare zi este deosebit de pre
țioasă și, de aceea, in spiritul 
cerințelor subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, trebuie să se ac
ționeze cu toată hotărirea pentru o 
temeinică organizare a producției și 
a muncii în vederea recuperării ră- 
mînerilor in urmă și realizării in 
bune condiții a tuturor prevederilor 
de plan, și îndeosebi a producției 
destinate exportului.

într-adevăr, există motive temei
nice, obiective care impun îndepli
nirea ritmică, integrală, la inalt ni
vel calitativ a planului la export, 
onorarea exemplară a tuturor con
tractelor încheiate cu partenerii de 
peste hotare. La recenta Consfătuire 
de lucru pe. probleme economice de 
la»C.C. al P.C.R., secretarul general 
al partidului a arătat cu toată cla
ritatea că, prin programele întocmi
te. s-a asigurat pentru trimestrul al 
IV-lea o bună aprovizionare a popu
lației cu produse de calitate cores
punzătoare și deci, insistindu-se a- 
supra exportului, aceasta nu înseam
nă că se neglijează problemele apro
vizionării populației. Trebuie avut 
însă în vedere că tara noastră im
portă cele mai multe materii prime 
și resurse energetice, precum și o 
serie de materiale, iar toate acestea 
nu se pot obține decît cu un export 

nitară, programele de dezvoltare 
economico-socială, ca părți com
ponente ale planului general de 
dezvoltare dinamică și armonioasă 
a țării — au rolul de a determina 
o apropiere tot mai accentuată a 
condițiilor de muncă și viață de la 
sate de cele de la oraș, de a con
tribui la ridicarea nivelului gene
ral de progres și civilizație al fie
cărei localități.

O primă și importantă etapă in 
dezbaterea proiectelor acestor pro
grame o reprezintă conferințele 
de dări de seamă și alegeri 
comunale, orășenești, municipale si 
județene. După cum se știe, ana
liza și aprobarea programelor de 
dezvoltare economico-socială se află 
ca un punct distinct pe ordinea de 
zi a tuturor acestor conferințe. In 
spiritul cerințelor formulate de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. în ca
drul Concluziilor la ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 22 septembrie a.c., pre
cum și cu alte prilejuri, in confe
rințele de dări de seamă și alegeri 
ale organizațiilor locale de partid 
comuniștii participă direct și crea
tor, printr-o anagajare civică exi
gentă și responsabilă, la analiza 
riguroasă, la fundamentarea si 
adoptarea programelor de dez
voltare economico-socială a pro
priilor lor localități. Pornind de 
la evaluarea critică și autocritică a 
rezultatelor obținute pînă acum, 
de la realitățile și cerințele de dez
voltare viitoare economico-socială 
a localității in care trăiesc și mun
cesc. comuniștii stabilesc — prin
tr-o largă consultare a tuturor 
locuitorilor — nu numai obiectivele 
concrete. nivelurile producțiilor 
viitoare, ci si sarcinile .concre
te pentru înfăptuirea acestor 
prevederi, măsurile de perfec
ționare a activității politico-or- 

corespunzător de produse, care să 
asigure mijloacele necesare pentru 
o balanță echilibrată, pentru reali
zarea unui sold pozitiv, in vederea 
întăririi rezervelor valutar-financiare 
ca o cerință esențială pentru buna 
desfășurare a intregil activități eco- 
nomico-sociale.

Iată prin urmare tot atitea argu
mente cît se poate de convingătoa
re care pledează pentru perfecțio
narea activității in acest domeniu. 
Rezultatele obținute de numeroase 
întreprinderi demonstrează, de alt
fel, că există o bogată și valoroasă 
experiență in ce privește promova
rea pe scafă tot mai largă a produ
selor românești pe piața externă 
prin încheierea de contracte pe ter
men lung cu partenerii de peste ho
tare, prospectarea pieței și adapta
rea operativă la tendințele manifes
tate pe plan mondial, aplicarea unor 
tehnologii de virf și, bineînțeles, ri
dicarea permanentă a nivelului cali
tativ al producției. Tot activitatea 
practică evidențiază însă că trebuie 
făcut mai mult pentru cunoașterea, 
extinderea și generalizarea acestor 
experiențe pozitive, pentru aplicarea 
mai fermă a prevederilor legale, 
care permit acordarea unor însem
nate stimulente materiale pentru rea
lizarea producției dș export. Faptul 
că în cele tnouă luni care au trecut 
din acest an ritmul de creștere a 
producției pentru export .a fost de 
4 ori mai mic decît ritmul produe- 
ției-marfă industriale arată că, așa
(Continuare în pag. a V-a) 

ganizatorice. de îmbunătățire a sti
lului de muncă in vederea creșterii 
capacității organelor și organizații
lor de partid de mobilizare și 
unire a tuturor forțelor în vederea 
înfăptuirii programelor de desv-X- 
tare economico-socială. De «uiaei, 
așa cum arăta secretarul general 
al partidului, se va lucra la îmbu
nătățirea acestor programe și după 
Congres. Trebuie făcute programe 
serioase, temeinice, întocmite cu 
răspundere, pornind de la realită
țile și cerințele fiecărei comune.

Subliniind că întreagă această 
uriașă activitate de dezvoltare 
economico-socială, de modernizare 
și înflorire a comunelor și orașelor 
țării se desfășoară din inițiativa 
secretarului general al partidului, 
prin grija și preocuparea sa sta
tornică pentru crearea unor condi
ții cît mai bune de muncă și.viață 
pentru toți locuitorii, exprimîn- 
du-și profunda convingere că pre
zența celui mai iubit și stimat fiu 
al poporului în fruntea partidului 
reprezintă chezășia ridicării nive
lului general ai întregii țări la ce
rințele moderne ale societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintării ferme a patriei" noastre 
pe drumul comunismului, partici- 
panții la conferințele de dări de 
seamă și alegeri, prin hotărîrile 
proprii adoptate, dau expresie 
voinței unanime ca la cel de-al 
XIV-lea Congres al partidului to
varășul Nicolae Ceaușescu să fie 
reales in funcția supremă de 
secretar general al partidului.

IN PADINA A III-A. relatări 
despre modul in care conferin
țele de dări de seamă si alegeri 
dezbat programele de dezvolta
re economico-socială a unor 
comune.

TN TELKRAME ADRESATE

TOVARĂȘOI

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

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

ÎN PAGINA A V-A
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ÎN ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI AL XIV-LEA AL PARTIDULUI

RĂSPUNDERE, DISCIPLINA, ANGAJARE ÎN MUNCA
ZILE HOTÂRÎTOARE PENTRU

Încheierea însămînțăriler
Măsuri Iwiarite pentru utilizarea eficientă

și a recoltării roadelor toamnei
SECTORUL AGRICOL ILFOV

O recoltă de legiune se strînge,
alta se pregătește

Sectorului agricol Ilfov îi revta 
sarcini Importante tn oe privește a- 
provizlonarea Capitalei cu legume 
și alte produse agroalimentare. în 
aceste zile, concomitent cu acțiuni
le întreprinse avind ca scop termi
narea insămintărilor de toamnă, o 
atenție aparte se acordă recoltării 
legumelor. Din grădini se culeg can
tități mari de tomate, ardei, rădă- 
rtnoase și varză. Produsele obținute 
sint livrate ritmic. în conformitate 
cu graficele stabilite, Întreprinderi
lor de legume șl fructe Berceni si 
Militari, iar unele cantităti sint des
făcute zilnic 
prii.

Din datele 
Horticulturii . 
numeroase cooperative .
Nuci, Măgurele. Afumați. Ciorogirla. 
Brănești, Dudești, Jilava. Grădiștea 
— precum și Întreprinderile agrico
le de stat Bragadiru, Mogoșoala și 
Popești iși respectă prevederile din 
graficele de livrări la fondul de stat. 
Așa cum sublinia inginerul Andrei 
Zahu. director adjunct tehnic al 
trustului, in perioada care a trecut 
din acest an s-au livrat 139 562 tone 
legume, ___ . .
de plan. în luna octombrie.
s-au livrat și se livrează 550 tone 
de legume. Cind va Începe recolta
rea verzei de toamnă, cantitatea res- 

I pectivă va ajunge la peste 800 tone. 
tin scopul bunei aprovizionări a 

stadiul 
stabilesc 
încadra- 
stabilite, 
- tomate 

sarcinile de Ii-

Si la cooperativele agricole GTotp- 
girla si Măgurele sute de oameni 
recoltau gogosart și gogonele, am
balau șl livrau aceste produse pen
tru Capitală. 'Trebuie spus că In li
nele întreprinderi agricole de stat, 
cum sint Mogoșoata, Popești șl Bra- 
gadiru, legumele nu se preiau zilnic 
in oantitățiile_ stabilite prin grafice 
de către “ ~ 
stocurile 
sebi de 
lifta te au

I.L.F. Ca atare, au sporit 
de legume recoltate, tndeo- 
varză. Organele de specia- 
luat măsuri In vederea *u-

pigmentării mijloacelor de transport, 
Astfel incit nimic din ce au produs 
srădlnile să nu se deprecieze.

Concomitent cu recoltarea șl li
vrarea legumelor din recoltă aces
tui an, tn toate unitățile agricole 
cultivatoare se fac pregătiri intense 
pentru producția anului viitor. S-a 
încheiat semănatul unor culturi an
ticipate' *- spanacul și salata — pe 
o suprafață de circa 600 hectare sl 
șș plantează ceapa verde pe o su
prafață de 410 hectare, lucrare efec
tuată pe 90 de hectare.

în concluzie, putem «pune că acti
vitate* legumicultorilor ilfoveni nu 
cunoaște nici o clipă de răgiz. cu 
tatii fiind preocupați să recolteze 
neîntirzlat roadele bogate ale aces
tui an, să pregătească temeinic pro
ducția viitoare.

Gheorghe IONITA 
corespondentul „Scinteii”

prln chioșcurile pro-

furnizate de Trustul 
al Capitalei rezultă că 

agricole —

SATU MARE
Î4.A. •

Livrarea porumbului trebuie
mult intensificată

depășindu-se prevederile 
zilnic

•*4 
populației analizăm zilnic 
recoltării legumelor și se 
măsuri menita să asigure 
rea lucrărilor In graficele 
Dacă la unele sortimente - 
de cîmp și varză — 
vrări au fost depășite, la altele — 
rădăcinoase — se înregistrează une
le restante. Iată de ce. in aceste 
zile, urmărim ca tot ce au rodit gră
dinile să file adunat si valorifioat".

Se remarcă activitatea din ultime
le zile a cooperatorilor din Nuol ei 
Ciorogirla, care, Indiferent de con
dițiile climatice, au realizat integral 
sarcinile de livrări, expediind Capi
talei legume de bună calitate. A- 
tenția specialiștilor din unitățile 
mari producătoare de 
îndreptată acum către 
dăcinoaselor șl verzel 
aprovizionării piețelor, 
constituirea rezervelor

în grădina Cooperativei Agricole 
NuCl il găsim pe președintele uni
tății, Gheorghe Paraschlv. „Avem o 
producție bună de legume — ne 
spune eL Ou toate că ploile au În
greunat munca, peste 250 de oa
meni lucrează zilnic la stringerea al 
eortarea legumelor. Ca urmare, tri
mitem pe piețele bucureștene, in 
medie, circa 15—20 de tone pe zi-

legume este 
recoltarea ră- 
destinate atît 
cit și pentru 
de iarnă.

Pină Ia 12 octombrie, în județul 
Satu Mare porumbul a fost recoltat de 
pe 71 la sută din suprafața cultivată 
în unitățile agricole socialiste. Avin- 
du-se in vedere atit timpul înaintat, 
perspectiva apropiată a înrăutățirii 
condițiilor climatice, cit si necesita
tea punerii grabnice la adăpost a 
recoltei, comandamentul agricol a 
stabilit noi măsuri, astfel Incit recol
tarea porumbului să se Încheie pe 
întreaga suprafață oină Ia data de 
25 octombrie.

în toate localitățile rurale șl unită
țile agricole s-au declarat adevărate 
zile-record la recoltat, acțiune în care 
sint mobilizați, alături de cooperatori, 
de ceilalți locuitori a! satelor, lucră
tori din aparatul tehnico-administra- 
tlv, din unități economico-sociale din 
comune, navetiști, oameni al muncii 
din întreprinderi industriale.

Tn numeroase unități agricole, re
coltarea porumbului s-a intensificat, 
tn acest sens spunîndu-și din plin cu- 
vintul organizarea temeinică a mun
cii. Un exemplu edificator 11 oferă 
unitățile din Consiliul Unic Agro- 
industial Livada. Astfel, pe o 
parcelă din ferma nr. 4 a Cooperati
vei Agricole de Producție Livada am 
intîlnît. tn mijlocul a 200 de coope
ratori, pe primarul comunei, Vasile 
Oegaș, de la care am aflat că oame
nii intraseră in lan dis-de-dimineață. 
Cu cele 40 de hectare ce se recoltează 
zilnic, lucrarea se va încheia pină la 
20 octombrie. Un frumos exemplu de 
hărnicie îl oferă șl cooperatorii din 
satul Adrian, aparținind aceleiași 
unități. Deși era seară, 130 de coope
ratori lucrau la încărcarea porum
bului adunat in grămezi. In 43 de 
atelaje, două autocamioane și un 
tractor cu două remorci.

Și la Cooperativa Agricolă Medieșu

Aurit se află zilnic la recoltat, Îm
preună cu familiile lor, peste 400 de 
cooperatori, care au angajat lucrarea 
în acord global. Se acționează opera
tiv pentru transportul întregii canti
tăți de porumb recoltat in ziua res- 
pectivă, la baza de recepție, tn acest 
scop fiind folosite 80 de atelaje.

In numeroase unități, datorită ploi
lor căzute tn ultimele zile, porumbul 
s-a recoltat cu o umiditate mal mare 
decît cea admisă pentru o, buna păs
trare în bazele de recepție. Din acest 
motiv, o bună parte din cantitățile 
de porumb s-au expus pe platforme 
Ia solarizat, în arioaie. Așa sure 
exemplu, la Cooperativa Agricolă Mă- 
dătas, din Consiliul Agroindustrial 
Ardud. se aflau la solarizat peste 400 
torte de porumb. Din această unitate 
se recoltase pînă in 11 octombrie 
porumbul de pe 210 hectare din cele 
363 hectare și s-au transportat 200 
torte. Se impune insă ca în această 
unitate să se folosească mai judicios 
și atelajele, avîndu-se in vedere can
titățile mari de produse agricole șl 
furaje ce trebuie transportate din 
cimp. Or. aici unii căruțași nu folo
sesc întreaga zi de lucru, abătlndu-se 
de la programul stabilit pentru a 
efectua alte transporturi. în ultimele 
zile, pe ansamblul județului, trans
portul porumbului a rămas în urma 
recoltatului. Analizîndu-se această 
situație, sub controlul șl îndrumarea 
organelor Județene de partid și de 
stat s-a trecut, începlnd de joi 12 
octombrie, la aplicarea unor măsuri 
ferme de intensificare a transportu
lui porumbului din cîmp, urmărin- 
du-se respectarea strictă a graficelor 
stabilite pe flecare autovehicul șl pe 
flecare unitate.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii”

a potențialului productiv din fiecare întreprindere!
Unitățile economica din toate sectoarele industriei dispun In nre- 

tent de o modernă bază tehnică, de un puternic potential productiv, 
material șl uman. Se Impune, așadar. In această perioadă — hotări- 
toare pentru Îndeplinirea planului pe acest an. pentru onorarea exem
plară a angajamentelor asumate in cinstea celui de-al XIV-lea Con
gres al partidului — ca In fiecare întreprindere să se la toate măsurile 
necesare pentru utilizarea cu maximum de randament a capacităților 
de producție, pentru folosirea rațională, cu eficientă ridicată a poten
țialului productiv.

Actlonînd pentru utilizarea intensivă a capacităților de producție 
și creșterea eficientei economice — sarcini subliniate din nou de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la recenta 
consfătuire de lucru pe probleme economice de la C.C. al P.C.R. — 
colectivele de oameni al muncii din județul Botoșani soluționează o 
paletă largă de probleme pentru Îndeplinirea în cit mai bune con
diții a sarcinilor de plan. între acestea se situează aprovizionarea rit
mică cu materii prime, exploatarea rațională și menținerea in per
fectă stare de funcționare a mașinilor și utilajelor, asigurarea unei 
asistente tehnice judicioase in flecare schimb de lucru. Valorlficînd 
plenar cadrul creat de programele de perfecționare a organizării si 
modernizare a producției, in fiecare unitate se fac eforturi pentru 
exploatarea cu randament sporit a utilajelor din dotare, pentru elimi
narea locurilor Înguste, pentru realizarea de noi produsa cu caracte-

Valorificarea superioară 
a resurselor materiale - 

între soluții tehnice de vîrf 
și... improvizații

Răspunzlnd prin acțiuni energice 
orientărilor subliniate de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind realiza
rea exemplară a sarcinilor economi
ce, colectivul do la întreprinderea 
Mecanică pentru Agricultură Boto
șani și-a Îndeplinit cu zece zile mal 
devreme planul pe trei trimestre ale 
anului, realizind pină la 30 septem
brie o producție suplimentară de 
peste 7 milioane lei.

Cum se asigură desfășurarea in 
ritm susținut a producției și reali
zarea neabătută a planului la 
indicatorii într-o Întreprindere 
care activitatea productivă este 
seblt de complexă 7 Ce sistem 
adoptat in organizarea, conducerea 
șl desfășurarea producției, astfel in
cit ritmurile muncii să dobindească 
o cadență susținută 7

„în contextul acțiunilor ce se des
fășoară în această perioadă, ne re
latează tovarășul loan Mihalache, 
directorul întreprinderii, în vederea 
realizării în avans a sarcinilor de 
plan, o importantă deosebită o pre
zintă creșterea răspunderii pentru o 
mai bună gospodărire a patrimoniu
lui Încredințat spre administrare șl 
dezvoltare, concentrarea largă a for
țelor In scopul ridicării calității șl 
competitivității producției, al solu
ționării neintirzlate a tuturor pro
blemelor, inclusiv a celor de care 
depind asigurarea bazei tehnico-ma- 
terlale, precum și Întărirea spiritu
lui gospodăresc în utilizarea tuturor 
resurselor".

Concret, așa cum aveam să con
statăm in secția de prelucrări me
canice, este vorba in primul rind de 
utilizarea mai bună a torței de mun
că, a utilajelor și a altor mijloace, 
prlntr-un sistem de asigurare a asis
tentei tehnice la un nivel superior, 
iată un singur exemplu : este nevoie 
de o înaltă specializare a personaj- 
lulul care deservește mașinile de 
danturat combinate, care execută 
concomitent mal multe operații. A- 
ceastă specializare s-a obținut prin- 
tr-o permanentă ridicare a nivelului 
profesional, astfel incit, in prezent, 
in fiecare schimb, cite doi munci
tori deservesc Cite opt asemenea 
mașini. Mal mult decît atit: ingi
nerii Stelian Holbam și Romei Cre-

toțl 
in 

deo- 
este

mene, care răspund de acest sector, 
primul ca șef de atelier, celălalt ca 
tehnolog, și-au însușit ei înșiși cu
noștințele și deprinderile necesare 
pentru a lucra pe acest tip de ma
șini, iar prezenta lor în cele două 
schimburi permite preintimpinarea 
unor eventuale dificultăți in desfă
șurarea producției $i găsirea soluții
lor adecvate oricărei probleme..

Nu mai puțin importantă și efi
cientă s-a dovedit preocuparea sis
tematică a colectivului pentru re
ducerea consumurilor de materiale 
deficitare, in paralel cu valorifica
rea superioară a materiilor prime, 
materialelor, subansamblelor și e- 
nergiei. Să concretizăm. Cu cițiva 
ani in urmă, o pondere destul de 
însemnată in producția acestei uni
tăți o aveau piesele mici, disparate, 
In general părți componente ale 
transmisiilor cardanice pentru acțio
narea mașinilor agricole. Prin asi
milarea ansamblului in care erau cu
prinse aceste repere, s-au obținut 
transmisii oardanice cu un grad de 
complexitate tehnică deosebită, pen
tru cafe valoarea Înglobată in fle
care kilogram de materie primă 
crește de pină la zece ori față de 
vechile produse, satisfăcind totodată 
și cerințele industriei constructoare 
de mașini agricole. Actionlnd în con
tinuare pentru sporirea eficienței e- 
conomice, prin obținerea unor valori 
nou create cit mai mari, colectivul 
întreprinderii lucrează acum la di
versificarea acestor sortimente de 
transmisii cardanice, la creșterea 
gradului lor de complexitate, in ra
port cu tipul de tractoare pe care 
le oferă agriculturii industria de 
profil. Astfel, un colectiv format din 
inginerul-șef Mircea Bălan și ingi
ner Adrian Dlaconu, șeful biroului 
de organizare a producției și a mun
cii, a întocmit documentația tehnică 
pentru o nouă serie zero de trans
misii, concepută cu anticipație, pen
tru unele noi șl moderne tipuri de 
tractoare românești.

Cerințele dezvoltării intensive, 
eforturile pentru îndeplinirea inte
grală a prevederilor de plan, a obli
gațiilor contractuale asumate de co
lectiv aduc în discuție rolul precum
pănitor al încadrării în consumurile 
normate de. materii prime și mate
riale, reducerea pierderilor tehnolo
gice. Nu mai puțin importanță este 
asigurarea ritmică, în avans chiar, 
a bazei tehnlco-materiale. asigura
rea cu cote și repartiții pînă la ni
velul necesarului. Numai că hu în
totdeauna lucrurile merg așa cum

Cu prilejul recentei consfătuiri de 
lucru pe probleme economice de la 
C.C. al P.C.R.. precum si al vizitelor 
de lucru efectuate de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in piețe și com
plexe agroalimentare, alte unități 
comerciale șl alimentare din Capita
lă, conducătorul partidului și statului 
nostru a formulat critici aspre in le
gătură cu modul cum se îndeplinesc 
programele de autoaprovizionare, 
faptul că nu se asigură pretutindeni 
livrarea ritmică și la nivelul pre
văzut a fondului de marfă destinat 
magazinelor, cerindu-se să s« acorde 
o atenție deosebită respectării ou 
strictețe a calității produselor, să nu 
se mai admită nici o abatere de la 
normele in vigoare, Întreprinderile 
alimentare trebuind să asigure o 
gamă cit mai diversificată de pro
duse.

în cadrul producției alimentare, 
industria de conserve ocupă un loc 
distinct. Prin bunurile pe care le 
realizează ea este chemată să Înde
plinească o dublă funcție 
să asigure 
cu legume 
serva tă in 
(evident, e 
te care nu se pot 
naturală) 
sprijinul 
de efort, 
rari gata .

Dată fiind importanța 
ee poate — și trebuie — 
Ia satisfacerea cerințelor — __
ale populației, industria de conserve a 
cunoscut in decursul anilor o extin
dere continuă. S-au construit zeci 
de întreprinderi de mare capacitate, 
adevărate „uzine" de prelucrare a 
legumelor și fructelor, la care s-au 
adăugat unități de mai mică capa
citate aparținind cooperației sătești. 
Numai in ultimele două decenii 
producția de conserve a crescut de 
«tea trei ori. saltul cantitativ fiind 
Însoțit de extinderea numărului de 
sortimente.

Cu toate progresele Înregistrate, 
actuala producție a industriei de 
conserve este Încă departe de a fi 
la nivelul 
s-a relevat 
lor analize 
general _al

socială : 
aprovizionarea populației 
și fructe in stare con- 
perioadele de extrasezbn 
vorba de acele sortimen- 

păstra in stare 
totodată, să vină in 

scutindu-Ie 
de mincă-

și, 
gospodinelor, 
prin realizarea 
preparate.

contribuției 
să o aducă 
de consum

cerințelor. Așa cum 
ou prilejul recente- 
făcute de secretarul 

______ _ partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. privind aprovi
zionarea populației, industria de 
conserve nu reușește nici cantitativ 
să atingă parametrii planificați și 
pici din punct de vedere al gradu
lui de diversificare nu se realizează 
tot ceea ce se solicită și ceea ce se 
poate realiza efectiv. De exemplu, 
deși prin normativele departamen
tale au fost omologate mai multa

Cum a ajuns morcovul... la apă (sărată)
In Ioc să realizeze mincăruri gata preparate, unități din 
industria conservelor oferă, în principal, legume neprelucrate, 

păstrate în saramură sau oțet
sute de sortimente de conserve, iar 
an de an se contractează tn jur de 
100 de sortimente, ta magazine abia 
se găsesc citeva feluri de conserve; 
și aproape mereu aceleași.

Care este cauza acestei stări de 
lucruri ce dăinuie de mal mult timp? 
S-a invocat la un moment dat Că 
întreprinderile nu dispun de ferme 
legumicole proprii, care să le asi
gure atit cantitativ și calitativ, cit 
și sortimental nevoile de aprovizio
nare cu materii prime. Pe parcurs 
s-au organizat ferme pe Ungă a- 
proape toate Întreprinderile prelu
crătoare, dar lucrurile tot nu s-au 
schimbat prea mult. S-a lnvooat 
apoi că e prea dificil pentru fiecare 
întreprindere să pună in fabricație 
întregul nomenclator de produse. 
S-a trecut atunci la o anume spe
cializare a unităților, dar și așa e- 
fectele au fost departe de așteptări.

lată-ne acum aproape de stlrși- 
tul unui nou an legumicol, cind re
colta destinată prelucrării industria
le a fost strinsă în cea mai mare 
parte. Ce oferă industria de conser
ve ? I.C.R.A. București, "1 
principala Întreprindere comercială 
care aprovizionează Capitala, a pri
mit in cele 0 luni din 1989, inclusiv 
din noua recoltă, doar 78 la sută din 
conservele de legume prevăzute. 50 
la sută din conservele de fructe și 
circa 30 la sută din conservele mixte.

Cit privește diversitatea sortimen
tală, o serie de tipuri de conserve 
s-au contractat șl livrat în cantități 
atît de mici incit, dacă ar fi fost re
partizate in toate magazinele Capi
talei, atunci ar fi ajuns cel mult 
cite unu-două borcane pentru fle
care unitate. Este vorba de 
vele de zacuscă, ghiveci, de 
rea de bame, mincarea de 
dă... un total de aproape 40 
timente livrate in cantităti 
liante.

Ce produc 
de conserve ? 
furnizoare ale 
oferit pentru 
sută legume neprelucrate. 
liate in apă (sărată), in oțet sau in 
bulion și numai 20 la sută mincăruri

bunăoară.

conser- 
mînca- 
conopt- 
de sor- 
tnstgni-

totuși întreprinderile 
Cele 48 de unități 

I.C.R.A. București au 
acest an circa 80 la 

imbute-

gata preparate — pe care cumpără
torii să le poată consuma oa atare 
(sau cel mult să le încălzească). Că 
unele legume ce nu pot fi păstrate 
prin metode gospodărești (înslloza- 
re, depozitare la temperaturi con
stante. murate in butoaie etc.) sint 
îmbuteliate de industria de conser
ve și oferite cumpărătorilor in 
zonul rece este un lucru bun si 
cesar. Inexplicabil este faptul 
din dorința de a obține creșteri 
volumului de producție, fără efort 
ori cu minimum de efort, industria 
de conserve a abandonat profilul 
pentru care a fost creată și 
dezvoltată — anume să ofere cit 
mal multe mincăruri gata preparate 
— și a trecut la imbutelierea acelor 
legume și fructe care se pot păstra 
pe cale naturală. Asa au apărut 
noile „sortimente" de morcovi in 
apă (sărată), de varză albă și varză 
roșie la borcan (tot in apă săra
tă) etc.

Efectele unei asemenea practici 
sint lesne de dedus. în primul rind. 
prin imbutelierea morcovului in bor
cane cu apă (In loc ca morcovul să 
fie păstrat si oferit cumpărătorilor 
tn stare naturală) sint imobilizate 
sute de mii de borcane (atit de ne
cesare fabricilor) în care s-ar putea 
păstra alte conserve solicitate de 
cumpărători; și aceste borcane pli
ne cu apă sint depozitate, transpor
tate, vehiculate pină ajung in ma
gazine, iar legumele păstrate astfel 
iși pierd o bună parte din calitățile 
lor naturale. Apoi trebuie avut in 
vedere consumul inutil de capace 
și alte materiale folosite la imbute- 
Uere. risipa de energie si efortul de 
muncă, uzura inutilă a utilajelor 
din fabrici, blocarea capacităților de 
producție etc. Fiind ocupate cu rea
lizarea unor asemenea „conserve", 
fabricile nu pot onora comenzile co
merțului pentru acele sortimente de 
care piața are efectiv nevoie. Incit 
pentru acoperirea cerințelor, unități
le comerciale sint obligate să-și 
completeze necesarul cu mărfuri de 
la alte fabrici, aflate la sute șl sute 
de kilometri. Așa se face că I.C.R.A. 
București, deși are în jur numeroa
se fabrici de profil, este nevoită să

se- 
ne- 
că, 
ale

aducă conserve tocmai da la last 
Satu Mare, Botoșani, Oradea, Vaslui, 
Tg. Mureș. Suceava, cind fabricile 
din jur șl din județele apropiate ar 
putea să acopere integral necesarul 
de aprovizionare al magazinelor Ca
pitalei.

— De ce tiu faceți mal multe mîn- 
căruri gata preparate 1 — l-am În
trebat pe directorii celor două în
treprinderi de conserve din preajma 
Capitalei, de la Chiajna si Buftea.

— Asemenea conserve solicită un 
consum mai mare de manoperă — 
a venit răspunsul, tras ca la indigo.

Motivul invocat este intr-adevăr 
real, numai că acest fapt a fost avut 
in vedere la stabilirea costurilor de 
producție, a celorlalți indicatori eco- 
nomico-financiari.

Adevărul e că nu din motive fi
nanciare fabricile ocolesc mincăru- 
rile din legume. Cauza se află 
in, plusul de efort organizatoric 
care se cere pentru asemenea pro
duse : să te ocupi de procurarea 
concomitentă a mai multor tipuri 
de legume (pentru că — este știut 
— orice conservă de mincare presu
pune cel puțin 2—3 tipuri de mate
rie primă), apoi să prepari materia 
primă etc., etc.

Fuga după cantitate cu orice preț, 
risipa de materiale si energie, de 
fonduri n-au ce căuta in nici o 
întreprindere, tn nici un sector 
de activitate șt deci nici tn industria 
de conserve. Așa cum tot in indus
tria alimentară este de semnalat o 
altă practică, la fel de dăunătoare, 
a congelării morcovilor sau a altor 
rădăcinoase (in loc ca prin congela
re să se păstreze acele legume sau 
mincăruri care cu adevărat nu se 
pot conserva pe alte căi) și aceasta 
tot din fuga după cantitate, după 
soluții, care să asigure cu minimum 
de efort realizarea indicatorilor va
lorici de plan.

Nu prin morcovi In apă sau mor
covi congelați se realizează adevăra
ta diversificare — atit de necesară 
și așteptată — a producției din in
dustria conservelor. Prelucrind su
perior materia primă, introducind in 
fabricație retete cit mal variate de 
mincăruri — și tradiția bucătăriei

românești este foarte bogată din 
acest punct de vedere — se poate 
venii in sprijinul gospodinelor, se 
poate asigura o alimentație cit mai 
diversă și rațională a populației. In 
fapt, toți cei ce-și desfășoară acti
vitatea in sectorul alimentar trebuie 
să înțeleagă că pe lingă importanta 
lor răspundere economică — de a 
valorifica superior materiile prime 
Agricole — poartă șl o mare răs
pundere tn transpunerea in viată a 
programului de autoaprovizionare a 
populației

Toate aceste cerințe de ordin eco
nomic și social nu pot fi desprinse 
de preocupările ce se cer manifesta
te peițtru modernizarea sectorului 
alimentar. Așa cum a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la re
centa consfătuire pe probleme eco
nomice de la C.C. al P.C.R., numai 
aplicind tehnologii moderne este po
sibil să crească producția si calita
tea producției. Or. ceea ce s-a făcut 
pină acum in acest domeniu este 
insuficient. în cele două uni
tăți de conserve la care ne-am referit 
mai înainte — și situația nu este 
mult diferită nici in celelalte fabrici 
de profil —. operațiuni de bază 
sint realizate in bună parte ma
nual. Și la Chiajna, și la Buftea 
borcanele Se spală si se manipulează 
manual, merele se taie manual (la 
fel și celelalte fructe, la fel și unele 
legume) ; umplerea borcanelor (cu 
ghiveci, cu vinete și gogoșari), eti
chetarea lor se fac tot manual... Fără 
îndoială, 
producției 
este nevoie 
structoare de mașini să se 
mal mult în 
adecvate — s

cu modernizarea 
pentru aceasta 
industria con- 

implice 
Li realizarea utilajelor 

_______ se vor putea mări și pro
ductivitatea muncii, și volumul pro
ducției. dar se va putea asigura si 
creșterea gradului de igienă, o mai 
largă diversificare a sortimentelor 
de fabricație, inclusiv prin sporirea 
gamei de mincăruri gata preparate. 

Trustul de conserve. Ministerul 
Industriei Alimentare au datoria, in 
spiritul cerințelor formulate de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, să 
tragă toate concluziile din analiza 
actualei stări de lucruri și, cu spri
jinul celorlalți factori implicați, să 
asigure o schimbare radicală a si
tuației in acest domeniu. Numai ast
fel industria de conserve va putea 
deveni cu adevărat o ramură pro
ductivă competitivă, de înalt 
ment, cu o contribuție mult 
la satisfacerea cerințelor de 
vizionare ale populației.

o dată 
șl 

ca

randa- 
sporită 

apro-

Mihai IONESCU

ristlci superioare — tot atîtea căi de Optimă punere In valoare a resur
selor materiale, energetice și umane disponibile. Că o dovadă a eficien
tei acțiunilor întreprinse in flecare unitate din acest Județ nent.ru folo
sirea intensivă a capacităților de producție, nrin temeinica organizare 
a muncii, in trei trimestre din acest an producția-marfă industrială a 
crescut cu 8,7 la sută comparativ cu aceeași perioadă din 1988. devansind 
ritmul de creștere pe tară. între unitățile care au raportat înainte de 
termen Îndeplinirea planului pe trei trimestre se înscriu întreprinderea 
de Sticlărie și Porțelan DorohOi. întreprinderea Mecanică pentru Agri
cultură și întreprinderea de Fire „Melana" Botoșani. întreprinderea de 
Industrializare a Sfeclei de Zahăr Bucecea etc. De asemenea, prin con
tribuția unbr unități industriale, cum sint întreprinderea de Confecții 
șl „Integrata de in" din Botoșani, întreprinderea de Sticlărie șl Por
țelan Dorohol, exportul înregistrează. Ta nivelul județului, o creștere 
de 11,4 la sută comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. .

Sint succese care îndeamnă Ia o susținută mobilizare in muncă, la 
adoptarea de noi și noi soluții pentru perfecționarea sub multiple aspec
te a activității desfășurate. Cum se acționează concret, in aceste zile, 
in Întreprinderile botoșănene pentru îndeplinirea angajamentelor asu
mate. pentru utilizarea cu maximum de randament a capacităților de 
producție ? Iată intrebarea de la care a pornit raidul nostru efectuat 
in două unltăti din industria municipiului Botoșani : întreprinderea Me- ■ 
canină pentru Agricultură șl întreprinderea de Confecții „Rapsodia".

---------- ----- ----- i----------
\ 

tehnicienilor din întreprindere. Am 
organizat cu grijă și modul în care 
sint analizate, propunerile-: avem 
in acest scop un cabinet de organi
zare și modernizare, condus de in
ginerul-șef,-unde sint analizate pe
riodic propunerile, care sint aproba
te, ulterior, de consiliul oamenilor 
muncii. în fiecare atelier există, de 
asemenea, un microcabinet, condus 
de șeful atelierului sau al secției, și 
multe din propuneri sint realizate și 
aplicate, pe loc, simplificînd 
această activitate la nivelul 
prinderii".

Din cele relatate reiese clar _ 
re de fapt : creația tehnică a' deve
nit, la întreprinderea : de Confecții 
din Botoșani, o preocupare de masă, 
depășind de mult prejudecata potri
vit căreia in industria ușoară sint 
măi dificil de găsit noi soluții de' 
perfecționare fără a face apel la cine 
știe ce ................... .....
tlcate.

Ceea __ _  ______ ...__________
tehnica de virf ar fi ignorat. Dim
potrivă chiar. Dovada ? De citva 
timp s-a trecut la elaborarea fluxu
lui tehnologic optim cu ajutorul... 
calculatorului electronic, temă pe 
care ne-o prezintă ingipgra Doina 
Popescu, șeful biroului dezorganiza
re a producției și a muneii'k „Acum, 
nu trebuie. decît să introducem în 
calculator codurile operațiilor de 
executat pentru noua comandă. în 
citeva minute el va indica fazele de 
execuție, în ordine strict cronolo
gică, numărul de muncitori pentru 
fiecare operație, tarifele de mano
peră și categoria lucrurilor. Față de 
citeva zile — cit dura pregătirea 
lansării , uiiei' hot . comenzi in fabric 
rație — acum putem trece la lucru 
in numai' 2t> ’Ide,hăinuțe 1"

Bunele rezultate in producție au 
ca suport nu riitmai măsurile de or
din tehnic, ci și o’organizare exem
plară a' activității,’potnihd de 1a ni
velul locului de muncă — locul unde, 
de fapt, se dăclde soarta producției. 
Așa cum. au-reiievat interlocutorii, 
un rol deloc neglijabil' revine echi
librării duratei fiecărei operațiuni
in parte in etapa de montaj al repe
relor unde nu «e produc nici

. ștrangulări, nid goluri de activitate 
pentru until sau altul din muncitorii 
de lâ o bandă .de montaj.’ De ase
menea, aflăm că asistența tehnică 
se asigură ■ temeinic:: și tn schimbul 
al doilea, fiind realizată de ingineri, 
nu numai In secțiile de producție, ci 
și în comnarttmen-tele de proiectare, 
tehnologică,' mecanic și de control, 
de calitate. '

Buna organizare înseamnă deopo
trivă alimentarea ritmică cu materii 
prime și materiale a locurilor de 
muncă — ceea ce presupune, in pri- : 
mul rind, o aprovizionare adecvată. 
Pentru a putea fi asigurat in per
manență front de lucru, mai cu sea
mă în condițiile depășirii sarcinilor 
de plan, este indispensabilă o con
lucrare strinsă eu principalii furni
zori. Este ceea ce reușește șl colec
tivul întreprinderii de Confecții. în 
ziua documentării noastre, bunăoa
ră, un autovehicul preluase firele de 
la întreprinderea „Textila" din Bo
toșani, le transportase la Pașcani, de 
unde revenise Încărcat cu țesături 
ce trebuiau să fie livrate. . potrivit 
contractului, abia la sfîrșitui lunii, 
în acest mod s-a asigurat front de 
lucru in toate etapele procesului de 
producție, creîndu-se premise favo
rabile onorării angajamentului asu
mat de harnicul colectiv al între
prinderii în intimpinarea celui de-al 
XIV-lea Congres al partidului.

trebuie, șl atunci se adoptă „din 
mers" unele soluții tehnologice... sui 
generis. Iată un exemplu. Deoarece 
Combinatul Siderurgic Hunedoara șl 
întreprinderea „Laminorul" Brăila 
n-au onorat contractele de livrare a 
benzilor de oteluri late necesare 
producerii de cultivatoare agricole, 
colectivul s-a găsit in fața unul im
pas oare punea sub semnul Între
bării realizarea sarcinilor de plan, 
în această situație, inginerul Alexan
dru Zaharescu și maistrul Vasile 
Harbuz au propus să fie tăiate fl- 
șiile necesare din tablă de grosimea 
specificată în documentație, folosind 
mașinile de debitat din întreprin
dere. La data sondajului, in secția 
debitare continua acest procedeu de 
„fabricare" a benzilor de oțeluri 
late, cu un Însemnat consum supli
mentar de manoperă, de energie șl 
scule așchletoare, prin care s-a reu
șit totuși să sa realizeze reperele 
necesare Îndeplinirii planului șl exe
cutări! utilajelor necesare unităților 
agricole.

Condițiile - similare.
Productivitatea - cu 23 

la sută mai bună I
De la bun început merită tăcută 

o precizare : față de celelalte unități 
de profil dispunind de o dotare simi
lară, întreprinderea de Confecții 
„Rapsodia" din Botoșani reușește să 
atingă o productivitate a muncii Su
perioară, in medie, cu peste 23 lă 
sută. Care sint resorturile acestei 
performanțe ? Așa cum ne-am putut 
da seama in cursul documentării, 
nimic nu este, de fapt, extraordinar, 
totul se bazează pe măsuri tehrtlco- 
organizatorice la indemina oricărui 
alt colectiv. Să concretizăm.

Statisticile Întocmite in intreprin- 
dera arată că numărul muncitorilor 
care nu iși realizează norma de lu
cru este foarte mic, in Schimb pesta 
30 la sută reușesc să' depășească 
norma cu mai bine de 30 de pro
cente 1 Este vorba de o indeminare 
mal bună 
unitate ? 
da — ne 
Tincu. Ea , , .
fiecare formație a fost specializată 
in execuția unui anumit articol, a 
unul anumit model, ceea ce' asigură 
nu numai o productivitate mai ridi
cată, ci șl O stabilitate calitativă su
perioară. Dar principala explicație a 
randamentului bun in muncă iși are 
sorgintea in măsurile cuprinse in 

’ programul de perfecționare a orga
nizării și modernizare a procesului 
de producție".

Trăsătura esențială a programului 
de modernizare adoptat de colecti
vul botoșănean este evidentă : ob
ținerea unor rezultate maxime, prin 
eforturi financiare șl materiale cit 
mai scăzute, baza fiind soluțiile teh
nice și tehnologice elaborate chiar 
de oamenii muncii din Întreprindere. 
Una dintre măsurile — practic ine
puizabile ca posibilități — este rea
lizarea unor dispozitive relativ sim
ple care să ușureze efectuarea fie
cărei operațiuni de lucru. Pentru 
acest an se stabilise că vor fi con
cepute 280 asemenea dispozitive. 
Pină la data documentării noastre, 
se realizaseră deja — tn propriul a- 
teller mecano-energetlc ■— 380 tipuri, 
iar Ideile continuau să apară 1 „Oa
menii s-au deprins să gîndească mai 
mult pentru a-și ușura munca — 
ne-a spus inginera Maria Revnic. 
președinta comisiei Inginerilor șl

a muncitorilor din această 
„într-o anumită măsură, 

spune inginerul-șef Mihai 
se explică prin faptul că

astfel 
intre-
o sta

nd mașini șt utilaje soi is
ca nu înseamnă că apelul la

Secvențele redate arată Implicit, faptul că angaiarea deplină in 
Întrecerea socialistă pentru realizarea exemplară a sarcinilor econo
mice obligă la adoptarea ..din mers" a unor soluții pentru problemele 
spinoase ale activității. Trebuie arătat insă că nu in toate . unitățile 
botoșănene se manifestă aceeași preocupare, nu peste tot realizările se 
situează la nivelul 
ansamblul județului 
benzi transportoare 
mecanicii fine. De 
Nicolae Ceausescu, __ ______  ...
asigura o bună organizare, ordine, disciplină . si răspundere, inclusiv 
pentru a se asigura o bună bază tehnico-materială și să se ia toate măsu
rile pentru fructificarea eficientă a importantului potential material si 
uman din fiecare unitate.

posibilităților existente, al prevederilor de plan. Pe 
se înregistrează restante la produse electrotehnice, 

din cauciuc, elemente hidraulice st alte produse ale 
aceea, in spiritul sarcinilor formulate . de. tovarășul 
sint necesare în continuare eforturi pentru a se

Eugen HRUȘCA 
corespondentul „Scînteii*

SIBIU : Creșteri substanțiale ale productivității muncii
Colectivele de oameni a! muncii 

din Industria județului Sibiu ac
ționează cu hot&rîrea fermă de a 
Intimoina cu rezultate deosebite 
In producție cel de-al XIV-lea 
Congres al partidului. O atentie 
deosebită se acordă mal bunei or
ganizări a producției si a muncii, 
introducerii si generalizării pro
gresului tehnic, transpunerii in 
practică a programelor de organi
zare si modernizare a producției. 
Astfel, tn perioada care a trecut 
din acest an. a fost realizată o 
productie-marfă industrială supli
mentară in valoare de peste 2.6 
miliarde lei. spor obtinut in între
gime oe seama creșterii producti
vității muncii, indicator a cărui 
depășire se ridică la peste 20 500

Iei ne persoană. Drept urmare, au 
fost realizate, peste sarcinile de 
plan, importante cantităti de otel 
brut, utilaje tehnologice, mașini 
specifice agriculturii si industriei 
alimentare, produse de mecanică 
fină, țesături, tricotaje si altele. 
Cu cele mai bune rezultate se 
Înscriu întreprinderile Indepen
dența. Record. întreprinderea de 
Prelucrare a Lemnului. întreorin-' 
derea Forestieră de Exploatare si 
Transport. Dumbrava. Libertatea. 
Steaua Rosie. întreprinderea de 
Mecanizare a Agriculturii; Drape
lul Roșu din Sibiu. Automecanica. 
Vitrometan. întreprinderea de Gea
muri si ..Tîrnava" din Medias. în
treprinderea de Sticlărie din Avrlg.
(Ion Onuc Nemes).

nent.ru
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CONFERINȚELE DE DĂRI DE SEAMĂ ȘI ALEGERI

CONGRESUL
alXIVlea

AL P.C.R. y

PROGRAMELE DE DEZVOLTARE ECONOMICO SOCIALA - AMPLD 
DEZBĂTUTE, ÎNFĂPTUITE CV PARTICIPAREA TDTOROR CETĂȚENILOR

Vrem să facem astfel incit condițiile de viață de la sate, din comune să se ridice cit mai mult, să se apropie de cele din 
orașe! Acesta este obiectivul nostru in domeniul modernizării comunelor! Fără aceasta nu se poate vorbi de ridicarea nivelului 
de viață al României și nu vrem să avem orașe dezvoltate și sate Înapoiate. Știm că ne va trebui timp mult, dar ceea ce am rea
lizat pînă acum ne dă convingerea că acest obiectiv se va înfăptui în bune condiții!

NICOLAE ceaușescu

Munca fiecăruia
Totul depinde de oameni, de mo

dul în care muncește și acționează 
fiecare, de conștiința, devotamentul 
și abnegația fiecăruia, de aceste 
înalte trăsături moral-politice. care-i 
unesc sirins pe oamenii muncii. în 
.efortul pentru dezvoltarea continuă 
a fiecărei așezări, a întregii țări. A- 
ceastă idee a întrepătruns întreaga 
desfășurare a conferinței de dare de 
seamă și alegeri a organizației de 
gartid din comuna Tarcea, județul 

ihor. Mindria și răspunderea pentru 
realizările obținute se disting lim
pede in bilanțul dării de sea
mă prezentate : investiții de milioa
ne de lei alocate in principal pen
tru desecări și creșterea potențialu
lui productiv al solului ; producții 
de peste 8 000 kg orz și grîu la hec
tar in ultimii doi ani ; 1989 — anul 
celor mai mari recolte : peste 9 000 
kg griu, 24 500 kg porumb știuleți, 
67 000 kg cartofi, 102 800 kg sfeclă 
de zahăr la hectar. Toate acestea — 
însoțite de dezvoltarea rețelei pres

tare de servicii și a micii indus- 
„ dublind pe această bază, com

parativ cu înoeputul cincinalului, 
veniturile ce revin pe un lo
cuitor al comunei. Si. de bună 
seamă, de bunăstarea oamenilor, 
care-si află sălaș trainic în casele 10 000_ fată de, prevederile proiectu- 
comunei. în blocurile luminoase 
care-i împodobesc peisajul. Tabloul 
împlinirilor, mult mai bogat de

n-a 
de

cu 
preocupările 

. tuturor locuitorilor așezării.
Cu deosebită pregnanță, în anali

za programului de dezvoltare econo
mico-socială a localității, de mo
dernizare a ei continuă in cincinalul 
următor — program situat 
dinea de zi a dezbaterilor 
rinței - 
teri au subliniat 
ritul. revoluționar 
afirme in primul 
rimul inițiativei.

în chipul
sigur, 
punctul 
raport 
ficate 
hărnicia

constituit 
pornire, 

care vor
însă decît 
reperul in 
fi ampli- 

comuniștilor,

pe or- 
confe- 
dezba

că spi- 
să 

pa

participantii la 
faptul 
trebuie 

rind 
al faptelor.

se 
tă- 

________ „ ______  O 
convingătoare evaluare a acestora o 
reprezintă tocmai propunerile nu
meroase și majore in fundamentarea 
temeinică a obiectivelor stabilite, in 
deplin consens cu prevederile din 
proiectul Programului-Directivă pen
tru Congresul al XlV-lea al parti
dului. în ce privește dezvoltarea 
activității din agricultură, ramură 
de bază, determinantă a economiei 
comunei, temelie puternică a viitoa-1 
pelor transformări ale localității, 
cincinalul viitor va marca o dubla
re a venitului realizat la fiecare 
hectar arabil, urmînd ca în anul 
1995 să ating'ă 50 000 lei. cu peste
lui Programului-Directivă. „Ne-am 
propus mai mult pentru că a- 
cum pămintul incepe să rodească

așa cum vrem noi. Am învățat să-î 
simțim cerințele. Să-1 lucrăm după 
știință. Trebuie să-i pretindem și 
mai mult, să-1 facem să producă rod 
mai bogat. Dar pentru aceasta 
trebuie să ne pretindem mai 
întii și mai mult nouă înșine", 
spunea comunistul Gerzon Iuliu, 
președintele Cooperativei Agricole 
de Producție Tarcea. Spusele vorbi
torului au fost însoțite de exemple 
concrete : sint încă numeroase par
cele care nu produc la nivelul obiec
tivelor noii revoluții agrare, deși în
trunesc aceleași condiții. Diferentele 
se datorează in primul rind diferenței 
dintre munca oamenilor, modului în 
care aceștia au stabilit structura 
optimă de culturi, au aplicat tehno
logiile. gradului de implicare respon
sabilă a specialiștilor in organiza
rea muncii. Propunerea ? Comitetul 
comunal de partid să coordoneze cu 
mai multă consecvență și exigență 
activitatea
din cooperativele agricole Tarcea și 
Galoș Petreu. să inițieze sistematic 
schimburi de experiență între fer
me și sectoare. Iar experiențele va
loroase să fie cit mai repede apli
cate și generalizate.

Datoria fiecăruia contopită în 
ansamblul datoriei întregului colec
tiv pentru dezvoltarea întregii co
mune a constituit una din temele 
dezbaterilor conferinței. „Este lim-

organizațiilor de bază
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la temelia prosperității comunei
întîiul fapt incontestabil : coope

rativa agricolă de producție din co
muna DasCălu. sectorul agricol Ilfov
— unitatea cu ponderea cea mai în
semnată in economia localității — a 
obținut an de an rezultate tot mai 
bune ; succesele de pină acum ii în
scriu dezvoltarea pe un drum ascen-
int. Al doilea fapt incontestabil :
și bune, rezultatele cooperativei 

nu le oferă oamenilor de aici motive 
de automulțumire : există, chiar în 
sectorul agricol Ilfov din care fac 
parte, unități care, dispunind de a- 
celeași condiții pedoclimatice și de 
dotare tehnico-materială au înregis
trat producții mai mari.

Aceste două aspecte, analizate lu
cid, cu exigență, au constituit pre
misa dezbaterilor pe marginea pro
gramului de dezvoltare econdmico- 
socială in profil teritorial in cin
cinalul 1991—1995, desfășurate în oa- 
drul conferinței comunale de dare 
de seamă și alegeri. Și aceasta pen
tru că in consens cu documentele 
pentru apropiatul congres al parti
dului, în mod firesc, programul de 
dezvoltare economico-socială a co
munei prevede, în primul rind, creș
terea substanțială, in continuare, a 
producțiilor agricole și sporirea efec
tivelor de animale. Ceea oe, alături 
de creșterea cu 125—135 la sută a 
producției-marfă in industria mică, 
constituie temelia ridicării nivelului 
de trai material și spiritual al oame
nilor de aici, a ridicării localității pe 
trepte ascendente de progres și civi
lizație. Conferința de dare de seamă 
și alegeri, desfășurată in spiritul e- 
valuării critice și autocritice a mun
cii depuse pină in prezent, a expe
rienței acumulate, a căpătat astfel 
un pronunțat caracter de lucru. Au 
fost evocate și realizările dbținute
— expresie a unui stil și a unor me
tode de muncă eficiente, care se cer 
adincite și generalizate, dar s-a in
sistat mai cu seamă asupra nereali- 
zărilor.

„Recoltele bune pe care le-am ob
ținut la unele culturi — a spus, în
tre altele, Dumitru Drăghici, pre
ședintele cooperativei agricole de 
producție — le pun mal mult în lu
mină pe cele slabe, la alte culturi. 
De fapt, ni se prezintă, față in față, 
două feluri de a munci, două mo
duri în oare ne-am raportat la acest 
bun neprețuit al nostru, al tuturor, 
pămintul. Hotărîtoare este deci și 
în continuare munca fiecărui comu
nist. a fiecărui membru cooperator, 
pentru a Înfăptui așa cum se cuvine 
cerințele planului pe 1990, pe între
gul cincinal care urmează. Dispunem 
de toate condițiile necesare! Consider 
că realizările obținute de noi in agri
cultură. în dezvoltarea localității de
monstrează nu numai faptul că am 

’ știut să ne mobilizăm spre a depăși 
unele neajunsuri, că am muncit cu 
răspundere, dar și un adevăr mai 
general: acela că orinduirii noastre 
socialiste ii este caracteristic proce- 

• sul continuu de perfecționare și nu 
lipsurile existente la un moment dat, 
cărora li s-au găsit întotdeauna so
luții spre a merge înainte. Este aces
ta un răspuns prin fapte dat celor 
care încearcă să semene neincredere, 
să ponegrească realizările orinduirii 
noastre. Resursele noastre de a munci 
mai bine sint inepuizabile. Potrivit 
prevederilor programului pe care îl 
dezbatem și aprobăm, anul viitor, în
treaga suprafață agricolă va fi iri
gată, pină Ia sfirșitul viitorului cin
cinal suprafața arabilă va crește cu 
mai multe hectare — există prin 
urmare condiții în plus pentru a rea
liza producțiile pe care ni le-am 

^jiropus, pentru a socoti cifrele sta-

bilite in programul de dezvoltare ca 
niveluri minime".

„Toate planurile de astăzi care, 
prin munca noastră unită, vor de
veni realitățile de miine ar fi fost 
un vis de neinfăptuit in urmă cu 
citeva decenii — a relevat și oomu- 
nistul Viorel Ursache, inginerul-șăf 
al cooperativei agricole. Ele au deve
nit posibile datorită temeliei pe care 
o oferă proprietatea socialistă, in
destructibilă, mereu întărită prin 
faptele noastre, ale tuturor. Ne-am 
propus obiective îndrăznețe : la sfir
șitul anului 1095. producția totală de 
cereale va trebui să se ridice la 
23 318 tone, la legume de cimp va 
trebui să obținem 8 156 tone, la lap
te de vacă se vor realiza 35 693 hec
tolitri — ca să dau numai citeva 
exemple. Toate acestea necesită o 
mobilizare exemplară".

„Vorbind astăzi despre agricultu
ră, folosim tot mal des termeni care, 
pină nu de mult, se intilneau doar 
în industrie. Unul dintre ei este 
acela de „intensificare" — a spus 
comdnistul Dumitru Iacob, membru 
cooperator. Planul , cooperativei 
noastre agricole pentru viitorul cin
cinal arată tocmai caracterul inten
siv al agriculturii care se practic:! și 
la noi. Se prevede o creștere a acti
vității in sectorul zootehnic și cel 
legumicol, care va beneficia de 31 de 
hectare în plus. S-a spus aici, pe 
bună dreptate, că dacă nu vom rea
liza în agricultură producțiile plani
ficate nu ne vom putea asigura nici 
fondurile de dezvoltare. Ritmul me
diu de creștere a producțiilor Vege
tale este de 5 la sută. Așa a fost 
prevăzut, dar e posibil să facem, in 
noile condiții, și mai mult, mobili
zați de dorința de a ne vedea co
muna cit mai înfloritoare".

Comuniștii înscriși la cuvint — ță
rani cooperatori, mecanizatori, spe
cialiști, cadre didactice — au relevat 
faptul că dezbaterea programului de. 
dezvoltare economico-socială pe cin
cinalul viitor nu trebuie să se măr
ginească la simple declarații de in
tenții — oricit ar f! acestea de bune 
—. ci să ofere soluții, să stabilească 
măsuri concrete pentru înfăptuirea 
întocmai a tuturor obiectivelor și 
prevederilor acestui program.

„Cooperativa de Producție, Achi
ziții și Desfacere a Mărfurilor a în
registrat o serie de rezultate bune, 
inscriindu-se tot mal ferm în acti
vitatea generală de dezvoltare a co
munei — a ținut să precizeze comu
nistul Petre Pantazi. Livrările la 
fondul de stat au fost depășite, ca 
și indicatorii Ia prestările de servi
cii pentru populație. industria 
mică și exportul. Cu toate a- 
cestea, lucrătorii cooperației nu 
pot considera activitatea lor de- 
cit cel mult mulțumitoare, luind in 
calcul posibilitățile încă nevalorifi
cate de care dispun. în sectorul 
micii industrii va trebui urgentată 
înființarea a cel puțin două noi sec
ții — de sculărie și confecții textile, 
ceea ce necesită pregătirea unor ca
dre calificate. Numai astfel vom 
putea să obținem, la nivelul anului 
1995, o valoare a producției-marfă 
în industria mică de 9 538 lei pe lo
cuitor. Noi am propus — noi trebuie 
să găsim resursele pentru a o în
făptui. Darea in folosință a viitoru
lui complex comercial trebuie pre
gătită și ea încă de pe acum. Acti
vitatea de comerț va trebui să în
registreze in următorul cincinal un 
volum al desfacerilor de 7214 milioa
ne lei. De pe acum trebuie create 
premisele onorării acestei sarcini. 
Concentrin<jji-și activitatea asupra 
înfăptuirii principalelor obiective ale

dindezvoltării comunei, lucrătorii 
Cooperație se angajează ,să realizeze 
în întregime, pină la 20 noiembrie, 
planul pe întregul an".

La sfirșitul cincinalului viitor, 
zestrea edilitară a comunei se va 
îmbunătăți substanțial, se vor da in 
folosință noul centru de cultură și 
creație „Cintarea României", alte 
obiective social-culturale. Vor fi 
puse în funcțiune fonduri fixe care 
depășesc 31 de milioane de lei.

„Toate obiectivele pe care ne-am 
propus să le realizăm in comuna 
noastră — a subliniat Ștefan Pavel, 
secretar al comitetului de partid, 
primarul comunei — sint strîns le
gate de dezvoltarea economică, adi
că de producțiile agricole realizate. 
Nu este nici o exagerare in 
ceea ce afirm și dumneavoastră știți 
asta la fel de bine. Programul de 
dezvoltare economlco-socială a 
comunei noastre trebuie să devină 
plan de muncă al fiecărui comunist, 
al fiecărui locuitor. Pentru că reali
zarea lui depinde de munca fiecă
ruia. Orioit ar fi de frumoase cuvin
tele. faptele vor fi acelea care vor 
vorbi pentru noi".

Făcînd bilanțul propriei activități, 
analizind în spirit critic și autocritic 
munca organizațiilor de partid, a co
mitetului de partid, sarcinile care 
revih comuniștilor, tuturor oameni
lor muncii pentru dezvoltarea și în
florirea localității lor, toți vorbito
rii au exprimat adeziunea fierbinte 
la propunerea ca, la apropiatul Con
gres al XlV-lea al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu să fie 
reinvestit in funcția supremă de 
secretar general al partidului, 
chezășie a înfloririi socialiste a pa
triei, a făuririi comunismului pe pă- 
mîntul românesc.

Leila MUNTEANU

nu

PERSPECTIVE

înnoit al localității

de aprovizio- 
„Dezvoltarea 

trebuie nici- 
o problemă 

comunista
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Valea lui Mihai, din județul Bihor, o fostă comună recent intrată în rîndul localităților urbane, o Ilustrare vie a politicii partidului de apropiere a 
condițiilor de muncă și viață de Io sate de cele de la orașe, de înflorire necontenită a tuturor localităților patriei

cede că numai producțiile supe
rioare pot să aducă venituri supe
rioare atît cooperativei, cit și nouă, 
tuturor, numai ele stau la baza creș
terii puterii economice, a dezvoltă
rii întregii activități social-culturale 
a comunei — arăta cooperatorul 
Inliu Ternovan. Iar aceasta depin
de. în ultimă instanță, de modul in 
care fiecare iși face datoria. Viitorul 
comitet de partid va trebui să acțio
neze astfel incit gradul de îndepli
nire a datoriei fiecăruia să se simtă 
mai bine în bilanțul general al rea
lizărilor". „Resurse mari, departe de 
a fi valorificate in totalitate, avem 
și in zootehnie — a spus cooperato
rul Nagy Iosif. De ce este insă con
tribuția ei la producția agricolă încă 
mică ? Ne-am propus ca in cinci
nalul viitor să asigurăm dublarea 
acestei contribuții, astfel incit ea să 
asigure 40 la sută din venituri. Este 
greu, dar este posibil, este stimu
lator". „Să avem mai mult în vede
re specialiștii, cadrele cu munci de 
răspundere ca principali organiza
tori ai locurilor de muncă, să insis
tăm mai mult asupra modului în 
care aceștia îsi îndeplinesc obliga
țiile" — sublinia inginera Elena 
Mălița, președinta Cooperativei A- 
gricole de Producție din Galoș Pe-*

rindul său. mecanizatorul Te- 
Nicolae s-a referit în amănun- 
la sporirea preocupărilor pen-

treu.
La 

reyn 
time 
tru îmbunătățirea pajiștilor, conti
nuarea lucrărilor de modernizări in 
zootehnie, ameliorarea efectivelor. 
El a criticat faptul că. deși se fac 
multe analize, inclusiv la nivelul 
comitetului comunal de partid, aces
tea nu determină in toate situațiile 
adoptarea unor măsuri politico-or- 
ganizatorice și tehnice care să-i an
gajeze la redresarea situației pe 
toți comuniștii, pe toți specialiștii și 
oamenii muncii din ferme.

Sint bine cunoscute răspunderile 
mari ce revin industriei mici, in dez
voltarea localităților prin valorifi
carea superioară a resurselor locale 
de materii prime și. pe această 
bază, deopotrivă in satisfacerea mai 
bună a 
nare a 
acestui 
decum 
de moment. afirma 
Szabo Maria, președinta coopera
tivei de producție, achiziții și des
facere a mărfurilor. în acest sector 
lucrează azi sute de localnici în ac
tivități complexe, de durată si siste
matice. Dar faptul că realizăm doar

cerințelor 
populației, 

sector nu 
considerată 

moment.
> Maria.

ceva peste 4 000 lei pe locuitor 
ne poate mulțumi. Avem posibilități 
certe de a ajunge la 10 000 lei la 
sfirșitul cincinalului viitor. Si eu 
propun ca în programul de dezvol
tare economico-socială să fie tre
cută această cifră. Avem în pri
mul rind tradiție, resurse materia
le sl un valoros potențial uman. Va 
trebui să dezvoltăm producția de se- 
miconserve. de paste făinoase. Am 
inventariat deja o seamă de suprafe
țe slab productive sau improprii pen
tru agricultură. Să cultivăm sorg și să 
înființăm o răchitărie pentru a dez
volta activitatea de împletituri și 
confecționat mături. Avem, o resur
să de apă geotermală. De ce să nu 
folosim căldura acesteia Ia o seră 
pentru legume si flori ?“

Educația civică, patriotică, revolu
ționară, necesitatea ca fiecare să fie 
un...participant activ la toate reali
zările comunei au constituit miezul 
opiniilor formulate de alti vor
bitori. „Toți ne mindrim de atribu
tele civilizației socialiste din ce în 
ce mai pregnante in comuna noastră 
'—. a spus profesorul loan Dinuță- 
Iar mindria pentru toate acestea 
este cu atit mai mare si mai justi
ficată. cu cit fiecare ne simțim par
ticipant! 
Scum tot 
comună, 
hotărim 
este cu 
gramele __ ________ _ ______
localități, a intregii țări, iar aceste 
planuri și programe le stabilim noi 
înșine sub înțeleaptă conducere a 
partidului nostru comunist. Nu avem 
nevoie de sfatul nimănui din afara 
țării cum să procedăm, așa cum mai 
încearcă unii să ne --sugereze». Ei 
să se ocupe de rezolvarea propriilor 
lor probleme din țările lor".

Exprimindu-și mindria pentru îm
plinirile, care au întregit zestrea în
tregii comune și totodată hotărirea 
de a-și spori contribuția la înfăp
tuirea tuturor obiectivelor dezvoltă
rii in profil teritorial a localității, 
toți vorbitorii la conferință au dat 
glas adeziunii lor ferme la Hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R.. ca la apro
piatul Congres a,l XlV-lea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales, in 
funcția supremă de - secretar general 
al partidului, chezășie fermă a în
făptuirii mărețelor obiective ale 
construcției socialiste și comuniste 
pe pămintul patriei.

Joan LAZA 
corespondentul „Scînteil

directi la înfăptuirea lor. 
așa viitorul nostru, aici, în 
ca si in intreaga tară, ni-1 
noi înșine. Iar acest viitor 
strălucire conturat în pro- 
de dezvoltare a fiecărei

*
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*
*
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*
*
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• Tn elaborarea programelor de dez 
voltare economlco-socială a județelor, 
municipiilor, orașelor și comunelor - ca 
părți integrante ale planului național unic 
- este necesar să se asigure înfăptuirea 
neabătută a politicii de repartizare echi 
librată a forțelor de producție pe teri 
toriul țării, continuarea procesului de or 
ganizare și modernizare a localităților

• Programele de dezvoltare a comu 
nelor vor urmări crearea condițiilor pen 
tru obținerea unor producții agricole de 
35-40 mii lei la hectarul agricol.

• Pe baza valorificării resurselor Io 
cale, în anul 1995 producția industriei 
mici, în mediul rural, va ajunge la cel 
puțin 6 mii lei pe un locuitor. Se va for 
ma, astfel, muncitorul agricol de tip nou 
capabil să îndeplinească nu numai Iu 
crările necesare în agricultură, ci și o 
serie de activități industriale și de ser
vicii, care urmează să contribuie cu cel 
puțin 20-25 la sută la formarea veni 
turilor țărănimii.

• în comune se vor dezvolta unitățile 
de învățămînt, asistență sanitară, cultură 
și creațTe, asigurîndu-se condiții de mun
că și viață tot mai apropiate de cele 
din orașe.

Din proiectuF Programului-Directivâ al 
Congresului al XlV-lea al P.C.R,

Angajare responsabilă, inițiativă permanentă
înainte de a intra în sală, cei 200 

delegați la conferința organizației 
comunale de partid Roseți din ju
dețul Călărași s-au oprit in fața 
unei sugestive expoziții infâtișind 
bogatele recolte ale acestui an. 
Ilustrare a hărniciei oamenilor locu
lui. a justeței politicii partidului 
nostru de dezvoltare necontenită a 
agriculturii, de înflorire a satului ro
mânesc. Pe un mare panou alăturat 
se aflau schița de sistematizare a lo
calității, precum și o serie de planșe 
cuprlnzînd principalele date ale 
programului de dezvoltare economi- 
co-socială a comunei Roseti in cinci
nalul 1991—1995. ce au constituit 
apoi punctele de referință ale 
dezbaterii ce a urmat. Firesc să fie 
așa. viitorul comunei. dezvoltarea 
sa multilaterală constituind o pre
ocupare 
prezenti 
să arate 
calitatea 
de politica înțeleaptă a partidului, 
a secretarului său general privind 
apropierea condițiilor de muncă si 
viată de la sate de cele de la orașe, 
ridicarea necontenită a nivelului de 
trai al tuturor oamenilor muncii. „Iată 
de ce. spunea cooperatorul Dumitru 
Lache. toți cei ce trăiesc și muncesc 
în această așezare își exprimă intr-o 
deplină unanimitate adeziunea 
fierbinte Ia Hotărirea Plenarei C.C.

vie a tuturor comuniștilor 
la conferință, ce au tinut 
că toate realizările din lo- 
lor sint. legate nemijlocit

al P.C.R. din iunie a.c. cu privire 
la realegerea in suprema funcție de 
secretar general al partidului la cel 
de-at XlV-lea Congres a tovarășului 
Nicolae Ceausescu, garanție sigură a 
înfăptuirii pe mai departe a cu
tezătoarelor programe de dezvoltare 
a României socialiste".

„Sintem chemați azi să ne spunem 
părerea în cadrul conferinței noastre 
de partid despre modul in care vom 
acționa pentru realizarea obiectivelor 
din programul de dezvoltare econo- 
mico-socială în cincinalul 1991—1995. 
spunea loan Mărunțelu, delegat al 
organizației de partid de la I.A.S. 
■Roseti. Ne propunem să ajungem 
la o producție de 10 000 kg griu la 
hectar, de 35 000 kg porumb la hec
tar si 10 000 kg orez la hectar. Va 
trebui să sporim efectivele do ani
male. dar mai ales să creștem pro
ducția de lapte atit in unitățile so
cialiste. cit si la gospodăriile popu
lației. Avem tot ce ne trebuie 
și. in primul rinei, oameni destoinici 
și harnici. Important e să ne orga
nizăm foarte bine munca, să nu fim 
toleranți cu propriile noastre lip
suri. în programul pentru cincinalul 
viitor se prevede o producție globală 
agricolă de 36 000 lei pe hectar -în 
1995, fată de 18,3 mii lei pe hectar 
în 1990. Și putem să obținem aces
te rezultate".

Și alți participant! la dezbateri s-au 
referit pe larg la mijloacele 
care producțiile 
voi tării comunei 
in ritm susținut 
lor noii revoluții__ _____ ______
viitor. In cuvintul lor, oamenii 
arătat legătura directă ce există 
tre roadele muncii in agricultură 
dezvoltarea edilitară, culturală și 
cială a comunei, ținînd să 
totodată că mai există multe 
făcut. „Sint locuitor al comunei 
am- muncit aici din fragedă copilă
rii, spunea Ion Vasile. S-au făcut 
multe in comuna noastră. Inclusiv 
acest locaș de. cultură și creație în 
care ne desfășurăm lucrările confe
rinței. Am fi avut insă rezultate 
si mai bune dacă fiecare dintre noi 
și-ar fi dat interesul să muncească 
așa cum trebuie la locul său de 
muncă. Să vă dau un exemplu : avem 
o brutărie în sat foarte bine dotată. 
Din păcate calitatea piinii produse 
este departe de dotarea brutăriei.

Avem de ridicat 220 apartamente 
cu forte proprii. De construit 
un supermagazin, o scoală nouă, 
o nouă grădiniță. Iată cit de 
multe lucruri avem de făcut. De
pinde de fiecare dintre noi. de în
treaga suflare a satului să înfăptuim 
aceste obiective, chiar înainte de 
termenele planificate". „Generali-

prin 
agricole, baza dez- 
urmează să crească 
pe măsura cerințe- 
agrare in cincinalul 

au 
in

și 
so- 

r eleve 
de 
și

zarea învățămintului de 12 clase, 
spunea la rîndul ei Elena Tomescu, 
directoarea scolii, va însemna si 
pentru copiii din comuna' noastră un 
lucru minunat. Ne propunem, in
tr-adevăr. să ridicăm o scoală nouă, 
si ne angajăm atit cadrele didactice, 
cit si elevii să punem foarte se
rios umărul la ridicarea ei. Concomi
tent ■ însă, va trebui să sporim exi
genta în primul rind în privința pre
gătirii noastre, a cadrelor didactice 
pentru a ridica nivelul educației si 
instruirii tuturor copiilor. tinerilor 
din comuna noastră. De fapt, comi
tetul de partid nou ales va trebui 
să pună un accent și mal mare pe 
îmbunătățirea intregii activități po
litico-educative, pe lărgirea și inten
sificarea formelor acesteia. Ridicarea 
nivelului de conștiință trebuie să fie 
un obiectiv al organizației de partid, 
care să devanseze, să stea la baza 
producției mari, realizării celorlalte 
obiective edilitar-gospodăreștl și so- 
cial-gospodărești pe care ni le pro
punem".

Despre tineret, despre perspective
le ce-i sînt deschise .acestuia, dar si 
despre marile răspunderi ce-i revin 
în înfăptuirea obiectivelor din 
programul de dezvoltare economico- 
socială a localității în cincinalul 
viitor a vorbit si Elena Căciularu, 
secretara comitetului comunal U.T.C.

în mod deosebit, s-a referit Ia noile 
locuri de muncă ce vor fi create prin 
înființarea unor noi sectoare de 
industrie mică și prestări de servicii, 
a căror producție se va ridica in 1995 
la 35,1 milioane lei. conform nivelu
rilor stabilite in proiectul Programu- 
lui-Directivă. Se vor dezvolta șl 
diversifica secțiile existente, vor 

înființate altele noi. solicitate 
populație. „Avem multe lucruri 
făcut si in cooperativa agricolă 
producție, și în I.A.S.. spunea

fi 
de 
de
de . . ... . .
vorbitoarea. Noi. tinerii, ne gîndim 
Si pronunem să constituim si' echipe 
de constructori pentru a ridica 
viitoarele obiective cu propriile 
noastre forte. Vom prezenta pe larg 
toate aceste obiective tinerilor din 
comună pentru a înțelege fiecare ce 
răspunderi majore avem în următo
rii ani".

întreaga desfășurare a conferinței 
a fost străbătută de voința fermă 
a tuturor comuniștilor ca. toate 
obiectivele programului de dezvol
tare economico-socială a comunei 
în cincinalul 1991—1995 și care vor 
schimba fundamental înfățișarea co
munei Roseti. ca și viața și munca 
oamenilor, să fie Înfăptuite în mod 
exemplar.

Mihail DUMITRESCU 
corespondentul „Scînteil*
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REALIZAREA PROGRAMULUI UE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE 
- condiție esențială a obținerii onor prodocti superioare

DEZBATERE IN UNITĂȚI AGRICOLE DIN JUDEȚUL VTLCEA
Pornind de la adevărul că pămlntul aparține 

întregii națiuni, că este atit cit există între 
hotarele patriei si nu poate fi cu nici un chip 
inmultit. iar singura posibilitate de a obține 
mai multe produse agricole este a realiza re
colte la nivelul obiectivelor noii revoluții agra
re. ceea ce înseamnă ca fiecare hectar, fiecare 
metru pătrat să rodească cu randament maxim, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, sublinia la ultima plenară a Con
siliului Național al Agriculturii : ....avem inalta
răspundere in fata întregii națiuni pentru gene
rațiile viitoare, pentru viitorul poporului nostru, 
să îngrijim și să facem să crească fertilitatea 
și productivitatea întregului pămînt". Datoria 
ce revine in primul rind cooperatorilor, meca
nizatorilor. lucrătorilor din unitățile de imbu- 
nătătiri funciare, oamenilor de știință, specia
liștilor. organelor si organizațiilor* de partid este 
să se ocupe în permanentă de sporirea capaci-

tătil productive a pămîntului. bun national de 
însemnătate fundamentală pentru dezvoltarea 
întregii societăți. Despre ce s-a făcut pînă acum 
în acest domeniu stau mărturie deopotrivă da
tele statistice referitoare la modul în care s-a 
acționat pentru realizarea Programului national 
de îmbunătățiri funciare, in fapt, suprafețele 
pe care s-au efectuat lucrări de amenajări pen
tru- irigații, desecări și combaterea eroziunii so
lului — la dimensiuni nemaiintîlnite în istoria 
țării noastre, cele mai . însemnate realizări 
obținîndu-se , în perioadă de după Con
gresul al IX-lea al partidului — si producțiile 
agricole, efect de necontestat al acestor lucrări, 
care, de asemenea, n-au mal fost obținute pină 
in acești ani in nici o zonă a tării. Acesta e.ste 
temeiul pentru care in proiectul Programului- 
Directivă al Congresului al XIV-lea al Partidu
lui Comunist Român lucrările de ameliorare, 
conservare și ridicare a potențialului productiv

al fondului funciar ocupă un loc important. 
Unul din obiectivele programului este ca. în 
1995, suprafața irigată să ajungă la 6 milioane 
hectare, iar terenurile pe care se vor efectua 
lucrări de prevenire și combatere a eroziunii 
solului si excesului de umiditate să crească Ia 
3,7 milioane hectare. Dezbaterea organizată pe 
această temă de ziarul „Scinteia" în unități 
agricole din județul Vilcea demonstrează cu tă
rie că lucrările de îmbunătățiri funciare menite 
să asigure creșterea fertilității pămîntului stau 
la baza producțiilor mari obținute în acest an. 
De la acest adevăr fundamental pornesc și ana
lizele ce au Ioc in aceste zile în adunările ge
nerale ale organizațiilor de partid de la sate 
in cadrul cărora comuniștii fac noi propuneri 
privind mai buna gospodărire a acestei avuții 
naționale, propuneri care au drept scop sporirea

a6i mai mult rodniciei pămîntului.

Crește fertilitatea pămîntului»
cresc. recoltele

Redacția : Ce anume specific au 
lucrările de îmbunătățiri funciare in 
județul Vilcea si care ee/te m pre
zent stadiul de execuție UI acestor 
amenajări ?

termină să continuați in ritm susți
nut realizarea programelor. Cum se 
va acționa in continuare 1

mică nu sea-

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

a socialismului, de formare a omului nou 

MĂREȚELE ÎMPLINIRI ALE PREZENTULUI
- sursă inepuizabila pentru creatorii artei socialiste
Marea tradiție a creației literar-artistlce românești a 

asimilat in toate anotimpurile substanță și sens din rea
litățile pe care le-a parcurs. A te Înscrie în perenitate 
a Însemnat pentru generațiile succesive de creatori a 
fi al actualității, a participa in consonantă deplină la 
marile probleme ale timpului trăit. Preluind tot ce este 
mâi valoros in trecutul nostru cultural, documentele 
programatice ale partidului, expunerile si cuvîntările 
secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
subliniază necesitatea ca operele de artă contemporane 
să-și caute izvoarele si individualitatea nroprie in rea
litățile prezente și din totdeauna ale acestei națiuni. 
Ideea puternic reafirmată in Tezele pentru Congresul al 
XIV-lea al partidului : „Pentru toți creatorii, adevărata 
sursă de inspirație trebuie să o reprezinte ponorul român, 
realizările noastre socialiste", cbnferă un Iară orizont 
culturii noastre contemporane, stimulează apariția unor 
opere de seamă in toate domeniile creației artistice.

Subliniind misiunea educativă a creației literar-artis- 
tice. izvoarele ei de inspirație. în Programul Ideologic 
al partidului se arată : „Avem nevoie de o literatură 
cu un spirit mai Combativ, patriotic și revoluționar, care 
de la tin capăt la altul să fie pătrunsă de înaltele idea
luri ale umanismului socialist, ale concepției de drepta
te socială și națională, să sădească în oameni, în con-

- stiinta tineretului dragostea fată de patrie, fată de so
cialism. fată de partid".

In consens cu ampla dezbatere a documentelor pentru 
Congresul al XIV-lea — la care participă întregul partid 
— creatorii de frumos meditează asupra menirii lor. a 
căilor si mijloacelor prin care opera de artă născută 
osmotic din realitățile românești să se întoarcă spre 
publicul larg — cititor, privitor, ascultător — mai plină 
de semnificații, mai atractivă și convingătoare.

Cea mai înaltă misiune: cultivarea sentimentului

Ion Cîlea. directorul întreprinderii 
Județene de Execuție și Exploatarea 
Lucrărilor de îmbunătățiri Funciare 
(lta!.E.LJ.F.) : Configurația județului 
nostru, situat in zona colinară — cu 
terenuri frămintate șl frecvente fe
nomene de eroziune, care, pe alocuri, 
au făcut să apară roca la suprafața, 
cu izvoare de coastă șl vegetație 
spontană' slab productivă, unde pre
domină plantațiile de pomi, arbuști, 
vii și pășunile, dar și cu zone 
bune pentru culturile de cereale, 
plante tehnice și legume, mai ales 
în lunci, unde excesul de apă sau, 
dimpotrivă, lipsa acută a acesteia, 
dljmuiau producțiile — a dat un 
anume specific lucrărilor de îmbu
nătățiri funciare. Finind seama de 
acesta particularități, in programul 
national, in ce privește județul nos
tru» accentul a fost pus pe comba
terea eroziunii solului, lucrări care 
urmează ca, pînă la sfirșitul cincina
lului actual, să depășească 79 000 
hectare. Trebuie să arăt că lucrăto
rii' din întreprinderea noastră au 
acționat cu toată răspunderea, obiec
tivele programului fiind depășite la 
toate cele trei tipuri de amenajări 
— irigații, desecări și combaterea 
eroziunii solului — in total cu pesta 
16 000 hectare. Ceea ce ne dă certi
tudinea să afirmăm cu mîndrie de 
comuniști că. așa cum ne-a cerut 
secretarul general al partidului, vom 
realiza prevederile planului anual în 
cinstea Congresului al XIV-lea al 
partidului Înaintea acestui măreț 
eveniment din viața patriei noastre. 
Acesta este, de fapt, și angajamentul 
pe care si-1 asumă in aceste zile, in 
cadrul adunărilor generale de partid, 
toți comuniștii care iși desfășoară 
activitatea în unitățile noastre de hi
droameliorații. Subliniind faptul că 
tabloul îmbucurător al acestor reali
zări se datorește muncii lucrătorilor 
de pe șantierele de îmbunătățiri 
funciare care, timp de patru ani con
secutiv. ocupă primul loc în Întrecerea 
socialists pe tară, comuniștii fac 
acest lucru cu conștiința clară a da
toriilor mari pe care le au pentru a 
da o nouă rodnicie acestor păminturi 
sărace. Lucrăm si acum cu toate for
țele. profitind de timpul favorabil in 
bazinul hidrografic Olănești. la Vlă- 
dești. Mosoroasa. Valea Cheii. Sin- 
teștl, in zonele Mitrofani. Fîrțătești, 
Locustenl, la Stațiunea de Cercetări 
pentru Cultura Vitei de Vie Drăgă- 
sani. în zona Jlblea sl In multe alte 
locuri.

Vasile Greaca, tehnician, șeful 
punctului de lucru Olănești: Munca 
noastră, a constructorilor, se regă
sește in recoltele pe care le obțin 
unitățile agricole. De la acest adevăr 
au pornit toți cei care in interven
țiile lor la recenta adunare a organi
zației noastre de partid s-au anga
jat să termine, pină la înce
perea lucrărilor Congresului al 
XIV-lea. toate lucrările prevăzute 
prin planul pe acest an, înțelegem 
bine de ce trebuie să procedăm așa. 
Tara are nevoie de producții agricole 
mari șl stabile, iar aceste producții 
se pot realiza numai pe terenuri cu 
grad ridicat de fertilitate. Hotărîrea 
cooperatorilor de a obține cît mal re
pede recolte mari de pe aceste tere
nuri se poate vedea din faptul că. 
imediat ce încheiam lucrările pe o 
parcelă cît de mică, indiferent de 
destinația ce o va avea — plantații 
de pomi, vii sau pășune — o fertili
zează și o lnsămînțează cu diferite 
plante furajere. Pe lingă producțiile 
ce se obțin, aceasta contribuie la 
fixarea solului. Formația noastră 
este in devans cu lucrările pe cele 
400 de hectare de care răspundem — 
termenul de finalizare fiind 31 mar
tie 1990 — iar noi mai avem de exe
cutat doar mici retușuri și com
pletări.

Pantelimon Zorileanu. director, ge
neral al direcției agricole județene : 
Efectele acestor lucrări s-au făcut 
simtite în toate zonele județului. Aș 
aduce ca argument in această pri
vință faptul că, fată de anul 1986, 
cind s-a trecut masiv lâ realizarea 
programului de îmbunătățiri funcia
re. in acest an producțiile medii la 
hectar au crescut la griu cu 4 259 kg, 
la orz cu 4 380 kg, la fructe cu 
6 700 kg, la cartofi cu peste 10 tone, 
sporuri însemnate urmînd să se înre
gistreze și la porumb, viță de vie și 
legume. Apreciem că sporurile la 
producția de lapte au la bază creș
terea recoltei de masă verde cu pes
te 4 tone la hectar, tot datorită ame
najării terenurilor. Toate acestea do
vedesc cu prisosință că stă in 
terea noastră să transformăm
mîntul Vilcei. despre care se spunea 
că e sărac, si să-l facem cu adevărat 

' roditor, să obținem în fapt producții 
de categoria I de pe foste terenuri 
de categoria a IV-a. Și nu ne vom 
opri aici. Depășirile de plan înregis
trate la amenajările de îmbunătățiri 
funciare — apreciem că prevederile 
din actualul cincinal vor fi realizate 
pină în primăvară — Constituie un 
puternic imbold de a continua cu și 
mai mare vigoare acțiun.le de ridi
care a fertilității solului, așa cum ne 
cer documentele Congresului al 
XIV-lea al partidului. Lucrînd în 
același ritm, există toate condițiile 
ca prevederile din programul națio
nal pentru anul 1995 să fie realizate 
cu doi ani mai devreme.

Redacția : Pe dealurile vîlcene, 
peisajul se schimbă repede. Unde 
erau pilcuri răzlețe de arboret sau 
plantații imbătrînite apar livezi sau 
vii. pășuni sau finețe, culturi: Con
structorii o iau înaintea timpului, 
cooperatorii se grăbesc să nu rămină 
in urma lor.

Redacția t Producțiile obținute ca 
urmare a acestor amenajări vă de-

Constantin Neagu. președintele 
Cooperativei Agricole de Producție 
Olănești : Avem puțin teren de cul
tură. La noi. ponderea o dețin live
zile și zootehnia. Finul cosit de pa 
suprafețele care pînă acum doi ani. 
cînd au început lucrările, nu produ
ceau nimic, îl puteți vedea in căpi
țe. iar animalele la pășune. Datorită 
efectuării acestor lucrări, strîngem 
an de an tot mai multe furaje. Ca 
urmare, anul trecut am obținut în 
medie de la o vacă 4 560 litri de lap
te. iar în acest an sperăm să trecem 
de 5 000. Potrivit prevederilor din do
cumentele Congresului al XIV-lea al 
partidului, în toate unitățile, deci și 
la noi. vor creste efectivele de ani
male. se vor extinde rasele cu pro
ductivitate ridicată, așa că trebuie să 
fim bine pregătiți. Producții mari de 
lapte nu se pot obține decit cu fu
raje îndestulătoare si cu conținut 
bogat de proteine. Or, pe rîpe, ză
voaie și pe alte asemenea terenuri 
nu crește iarba grasă. Culegem acum 
porumbul, varza și cartofii de pe 
fostele terenuri neproductive. Și 
ne-am convins și noi aici, la Olă- 
nesti, cită dreptate avea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu atunci cind afirma 
că nu atît fertilitatea naturală a pă
mîntului e de vină, pentru produc
țiile mici pe care le realizează unele 
unități, ci acei care nu-1 îngrijesc, 
nu acționează pentru buna lui gos
podărire. Doar se vede si aici, la noi. 
că din primul an de cultură, dacă au 
fost îngrijite și muncite, pămînturlle 
dau roade bune. Pe cele 400 de hec
tare. unde lucrează acum formația 
de constructori, vor fi înființate 
plantații de meri și pruni, finețe. 
N-am vrut să le lăsăm nici măcar un 
an necultivate. Ne-am convins deplin 
că noi nu foloseam nici jumătate 
din puterea pămîntului. De aceea, 
constructorii își concentrează în pre
zent eforturile in zona Tisa, unde 
vor fi amenajate 150 de hectare, la 
Valea Cheii — 200 de hectare și la 
Curătura — 200 de hectare.

adaug că o solă cit de 
mănă cu alta. că. practic, in fiecare 
unitate există un mozaic de sole, ex
plic. prin aceasta, necesitatea unei 
strinse colaborări între cel trei fac
tori interesat! in realizarea obiecti
vului pe toată durata construcției, 
incepind cu proiectarea. Oricit de bun 
ar fi proiectantul, specialistul agro
nom din unitatea agricolă care cu
noaște fiecare cută de teren este de 
neinlocuit. iar ..fișa de sănătate și 
folosință" a fiecărei sole ii este 
indispensabilă. Sînt din comuna Șu
tești, am străbătut toate dealurile 
din jur, dar nu m-aș încumeta sa în
tocmesc un proiect fără specialiștii 
din unitate. Tot datorită particulari
tăților terenurilor din zona noastră, 
nu de puține ori. in timpul execu
ției. trebuie schimbate soluțiile. Une
ori ca să poți înainta cu lucrarea, ești 
nevoit să consolidezi terenul prin 
plantări. Alteori s-a dovedit de mare 
preț sfatul oamenilor din zonă că-i 
mai bine să execuți manual anumite 
lucrări ca să nu provoci alunecări de 
teren.

Sabin Dragnea. inginer-sef. Coope
rativa Agricolă de Producție Lădești: 
Grija deosebită pentru creșterea fer
tilității pămintului rezultă cu toată 
claritatea din proiectul Programului- 
Directivă al Congresului al XIV-lea 
al partidului. Din acest document 
de cea mai mare însemnătate pentru 
întregul nostru popor, nouă, lucră
torilor din agricultură, ne revin sar
cini deosebite. Pe noi ne preocupă 
mult soarta pămîntului. Cu ani în 
urmă, am adus la lumină, cu oame
nii din sat. suprafețe de pe care, de 
cînd le știm, nu se strîngea nimic. 
Am lucrat cu cazmaua, am plantat 
perdele de protecție, am fertilizat 
locul cu îngrășăminte naturale. Re
zultatul este că in zona respectivă 
am oprit alunecările de teren, iar 
acum animalele pasc în voie. 
N-aveam insă puterea necesară să 
înaintăm in ritmul de azi. Marile 
investiții pe care le-a făcut statul 
ne-au ajutat foarte mult. Sute de 
hectare neproductive au devenit li
vezi intensive, pajiști, culturi de coa
căz, zmeur, căpșun, legume și ce
reale. în aceeași măsură, au crescut 
veniturile cooperativei, câștigurile 
oamenilor. Unitatea noastră dispune 
de 2 3S2 de hectare, teritoriu organi
zat în parcele de la 5 ari la 30 de 
hectare. E lesne de înțeles că atît 
fărimlțarea terenului, cît și diversi
tatea parcelelor cer o atenție sporită 
din partea noastră, începînd cu pro
iectarea ne întreaga durată de exe
cuție a lucrărilor. Au fost nu puține 
situații în care, la intervenția noas
tră susținută de fapte, proiectantii 
au modificat unele detalii din pro
iecte. aplicînd soluții simple Și ief
tine prin folosirea unor materiale

locale. Pe unele suprafețe s-a evi
tat cu desăvîrșire folosirea utilajelor 
grele, care ar fi făcut să sufere pă- 
mîntul. Pe cit posibil, e bine să nu 
facem deplasări mari de pămint, iar 

■ atunci cînd e necesar să procedăm 
așa, depozităm cu grijă stratul fertil 
pentru a-1 readuce in poziția ini
țială.

Redacția . In documentele Congre
sului al XIV-lea al partidului se 
subliniază rolul esențial al cercetării 
Științifice in elaborarea celor mai 
bune soluții pentru ridicarea fertili
tății pămîntului. Cum se acționează 
in această direcție în județul 
Vilcea ?

Dr. in». Ion Botu. directorul Sta
țiunii Pomicole Rîmnicu Vilcea: 
Programul pomiculturii este strins 
legat de programul de îmbunătățiri 
funciare. Si cum in agricultura jude
țului Vilcea pomicultura ocupă un 
loc foarte important — în cincinalul 
actual. 30 la sută din suprafețele pe 
care s-au executat lucrări de comba
tere a eroziunii solului sint în pre
zent plantate cu pomi — a trebuit să 
cooperăm permanent cu întreprin
derea de îmbunătățiri funciare și 
unitățile agricole pentru găsirea și 
aplicarea celor mai adecvate soluții. 
S-a renunțat la vechile practici, po
trivit cărora institutele de speciali
tate realizau proiecte fără să tină 
întotdeauna seama de realitățile 
concrete din fiecare parcelă și. _ ca 
urmare, cind se începea plantarea 
era nevoie de modificări, sau trebuia 
să se schimbe destinația terenului, 
ceea ce presupunea cheltuieli supli
mentare. întîrzieri. Putem afirma că. 
așa cum a cerut in repetate rînduri 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, în
tre stațiunea noastră de cercetare și 
unitățile de producție sînt legături 
strinse pe toate planurile : la pro
iectare. Ia alegerea soluțiilor, a te
renurilor. la asigurarea materialului 
de plantare și la exploatare. în ale
gerea soluțiilor am pornit de la 
cîteva elemente de bază : dacă solul 
răspunde cel mai bine pentru plan
tarea pomilor, pentru pășuni sau 
culturi agricole : am urmărit organi
zarea fiecărei parcele cît de mici in 
funcție de condițiile terenului cu 
mijloace adecvate, £olosindu-se larg 
experiența specialiștilor si a coope
ratorilor din unitate : alegerea soiu
rilor celor mai potrivite de pomi si 
arbuști, țmîndu-se seama de particu
laritățile terenului pe microzone. 
As mai adăuga că solul in județul 
nostru este propice pentru dezvol
tarea puternică a pomiculturii și se 
pot obține recolte mari de fructe. 
Două sînt condițiile : lucrările să fie 
bine executate și întreținute.

Cornelia Leu: „Realitatea con
strucției noastre socialiste, atit de 
complex cuprinsă în documentele 
pentru Congresul al XIV-lea al 
partidului, viața poporului, aspira
țiile lui, valorile etice șl morale ale 
acestora se constituie, din punctul 
de vedere al creației durabile, drept 
sursă inepuizabilă pentru literatură, 
oferindu-i atît aspecte noi, garan- 
tind un conținut ideatic dens și în 
continuă, fascinantă mișcare, cit și 
cimp cit mai larg inovației în ex
primare, aflării de mijloace emoțio
nale de comunicare cît mai originale 
și mai diverse. Să ne gindim numai 
la transformările de mentalitate 
trăite in orinduirea noastră de la o 
generație la aitau Ce izvor bogat de 
subiecte literare, ce cimp larg de 
aplicare a analizei în proză, a acțiu
nii conflictuale in dramaturgie, a 
entuziasmului, patosului și medita
ției in poezie ! Să ne gindim la în
florirea unei mentalități noi, realiste 
si pline de conștiință a istoricitătii 
noastre prin tradiție și a căilor noas
tre originale, specifice de edificare 
a socialismului în care am început 
să existăm datorită emulației crea
toare de conștiință nouă adusă de 
Congresul al IX-lea al partidului : 
ce meandre pline de căutare ale su
fletului omenesc nu ne dezvăluie, 
ce clarificări ale ființei umane față 
de ea Însăși, față cu semenii și 
apropiații ei, față cu societatea in 
care se simte angrenată ! Să ne 
gindim la eforturile morale și de 
eradicare a unor mentalități pe care 
trebuie să le facă o societate in 
plină ascensiune, cum este cea a 
noastră, și ne vom da seama că 
există o infinitate de subiecte pe 
care numai timp, talent și forță de 
muncă să avem, ca să le putem cu
prinde ! Să ne gindim Ia modul 
uneori uimitor, alteori brutal, alteori 
găsindu-și calea firescului, alteori 
trebuind să zguduie practici osifica
te și birocratice, mod în care se 
implantează in societatea noastră, in 
viața ei productivă noul : noul in 
tehnologie, dar și in gindire, . noul 
in edificare și în stil de viată, noul 
in concepția despre rostul ființei • 
umane, dar și în conexiunile sociale 
ale unei forme alerte, moderne, 
aplicate și angajate de înțelegere a 
legilor democrației și a răspunderi
lor civice pe care le incumbă ele — 
șl ne convingem ce idei generoase 
pentru o literatură activă supune 
atenției creatorului o realitate di
namică și complexă ca a noastră.

de dragoste față de patrie
Să ne gindim la abnegație, la 

pricepere, la seriozitate, la spiritul 
de echipă, la. pasiunea pentru pro
fesie, la militantism, la angajarea 
profundă In rezolvarea problemelor 
sociale, la puterea omului de depă
șire a greutăților de moment, la de
mocratismul de adine fond cetățe
nesc și patriotic, La concepția de 
viată luminoasă, lipsită do preju
decăți, inlăturind spiritul retrograd, 
la dăruirea pentru prezent, la încre
derea în viitor, la conștiința că noi, 
și nu altcineva, prin forte proprii, 
ne putem configura viata și deter
mina ascensiunea ; să ne gindim la 
dreptate și etică, la sobrietate și 
căldură ««Cetească, la 
univers unic al devenirii .
orație ca fond sufletesc al prezen
tului, la istoria care ne .
toate adevărurile ei și la fenomenul 
desăvârșirilor intelectuale ale unei 
națiuni in ansamblul ei. Pentru că, 
gîndlndu-ne la toate acestea, avem 
configurată o mare literatură care 
se cere incă scrisă. Trebuie să recu
noaștem că rămînem incă datori in 
fata realității, a oamenilor acestui 
timp cu ooere ne măsura lor. 
Avem șansa de a ttăi intr-o epocă 
de mari mutații si înfăptuiri, care-și 
cer exprimarea în opere noi, viabile, 
în toate domeniile creației. Și ce 
altceva poate să-și dorească. în 
efervescenta ei creatoare, o litera
tură ? Ce altceva decit largul interes 
public asigurat de concordanta între 
conținutul ei de fante si idei în sniri- 
tul enocii. al oamenilor care-i dau 
relief ? Conținutul, miezul fierbinte 
si tulburător pentru cititorul con
temporan. al onerei de artă, nu-1 
poate da decit preluarea. Înțele
gerea. trăirea plină de ideal a unor 
asemenea realități. în aceasta 
constă si șansa artistului militant, 
creator de opinie socială, care 
ră la un ecou major al onerei

Nicolae Dan Fruntelafă : 
urmă cu douăzeci de ani. 
gazetar, descopeream cu 
lacomă orașe sl sate ne ___ _
știam numai de pe hartă, al căror 
nume imi suna cunoscut si foarte 
depărtat in același timp. Amin
tirea are o geografie a ei. umani
zată Dină la strigăt, un chin de om. 
vorba unui om conține istoria locu
lui ce se recompune cu o limpe
zime extraordinară. Am scris des
pre fiecare dintre acele locuri,
le-am legat, pentru că ele însele
erau legate pentru totdeauna de

știință ca 
și la demo-
aparține cu

aspi- 
saie“.

..în 
. tinăr 
privire 

care le
ca

emblemele culturale care le dese
naseră tiparul in etern. Moldova și 
Sadoveanu, Bistriță si Rebrean. 
Alba și Lucian Blaga. Oltenia . 
Arghezi, Bărăganul și Panait I strati, 
peste toți și peste toate spiritul Ipo- 
teștilor lui Mihai Eminescu. O geo
grafie din care se hrănește cuvintul 
literaturii. întru care se zidește ade
vărul el. Am revăzut aceste orașe 
si sate la intervale aproximativ ega
le de timp, le-am re-cunoscut si 
m-a uimit de fiecare dată creșterea 
lor in frumueete. ca si cum as fi 
avut privilegiul să pătrund in taina 
înfloririi, ca si cum sub ochii mei 
s-âr fi petrecut acea superbă ex
plozie de culoare a mugurelul. Cred 
că am înțeles astfel sensul mișcă
rii. al devenirii unei țări întregi în- 
tr-un timp care îi aparține cu to
tul pentru că-1 stăpînește deplin. 
gindindu-1 In frumusețe si terr I- 
cie. Adică în muncă cinstită, i * 
cu dragoste si cu inimă bună, cum 
spune o vorbă veche. Asa au 
crescut aceste orașe moderne, sate 
cu rosturi noi devenite așezări 
confortabile prin locuințele. prin 
șoselele asfaltate, orin instituțiile 
de cultură, de sănătate pe care le 
intîlnesti pretutindeni. Noi toti 
le-am văzut crescind și implinln- 
du-se. am fost participant! și mar
tori la această înflorire. Ele ®înt în
săși viata noastră, actul nostru de 
identitate si de conștiință. Cu ele 
si prin ele ni s-au născut cuvintele 
ne care le așezăm in poeme. în 
cărțile de proză, in cintece. Nu ca 
la o paradă zornăitoare pentru 
că drumul pe care am mers si des
pre care avem datoria să scriem 
n-a fost deloc ușor. în el s-au con
topit munca indiriită. spiritul de 
sacrificiu. îndrăzneala creatoare, cu 
fierbintea si adevărata iubire de 
patrie. Astfel — cum ne Îndeamnă 
si documentele pentru Congresul al 
XIV-lea al partidului — legătura 
dintre literatura ne care o scriem și 
viata din jurul nostru devine o 
legătură organică, precum între 
fruct si arborele ce-1 ridică Ium'

Am simtit nevoia să Dornesc 
citeva repere ale amintirii toc,..ui
nentru că ele oferă dimensiunea 
saltului, revelația acestui timp în 
care ne recunoaștem cu fiecarp 
gind. cu flecare vis împlinit. Sen. 
timent mărturisit in cărțile scrise, 
care asază. care trebuie șă așeze, 
frumusețile descoperite cu privirea 
în tiparul sufletului. Să facem ope
ră de educație patriotică, cetățe
nească prin cunoaștere".

sț

menținerea
în funcțiune a amenajărilor
Redacția : Suprafețele pe care s-au 

executat lucrări de îmbunătățiri fun
ciare in județul Vilcea au ajuns in 
prezent la peste 115 000 hectare, cu 
perspectiva de a depăși la sfirsitul 
cincinalului viitor 150 000 hectare. Ca 
să-$i mențină capacitatea producti
vă. toate aceste amenajări trebuie 
exploatate potrivit tehnologiilor si 
întreținute corespunzător. Cum este 
organizată această activitate 
tățile agricole din județ ?

în unî-

Pentru 
statul,

Cheia realizării unor lucrări
de calitate: colaborarea dintre

constructori, specialiști
agricoli și

Redacția : Calitatea lucrărilor este 
O condiție sine qua non a func
ționării sistemelor, a obținerii pro
ducțiilor planificate. De la toți be
neficiarii de lucrări am auzit apre
cieri bune atît pentru rapiditatea 
execuției, cît ti pentru calitatea lu
crărilor.

cercetare

Alexandra Berendeț, tnglner-șef 
•I I.E.E.L.I.F. Vilcea : Orice con
strucție începe cu proiectarea. Iar

bazele calității fiecărui obiectiv 
se pun în faza de proiectare. 
Nu înțeleg prin aceasta că obliga
țiile si răspunderile în această Pri
vință revin numai prolectantllor. 
ci ele se împart, aș zice, fără să gre
șesc. în 
torii si 
cu atît 
oricare 
se întîlnesc mai multe elemente care 
trebuie tratate diferențiat. Dacă mai

Pantelimon Zorileanu : 
realizarea acestor investiții, 
unitățile au cheltuit sume importan
te. care trebuie recuperate din pro
ducțiile superioare ce se obțin în 
urma punerii In valoare a terenuri
lor respective. Sînt unități in care 
această Îndatorire este bine înțelea
să. La cooperativele agricole din 
Orlești. Voicești. Ștefăhești. Mlhăi- 
lești. Șutești. Drăgășani si altele 
funcționează formații conduse de 
tehnicieni hidro, care au în grijă 
toate lucrările de îmbunătățiri fun
ciare și echipamentele respective. 
Există o fișă a tehnicianului hidro 
cuprinzînd toate îndatoririle acestuia 
și care se referă la schemele de 
udări, la normele de apă la hectar, 
la folosirea, repararea și întreținerea 
echipamentelor de udare, a hidranti- 
lor și a tuturor amenajărilor interioa
re. Acestea sînt activități de data re
centă la noi. Dar acest lucru nu scu
ză cu nimic faptul că sînt încă mul
te unități care, deși au cea mai mare 
parte a suprafeței amenajată, 
neavind organizate aceste formații 
specializate, riscă fie să nu obțină 
randamentul prevăzut, fie să lase să 
se degradeze lucrările. E cazul 
Cooperativei Agricole de Producție 
Frincești. unde, cu ani în urmă, s-au 
executat lucrări de combatere a ero
ziunii solului pe o suprafață ce, ul
terior. a fost plantată cu pomi si 
ca urmare a exploatării incorecte și 
neintretinerii s-a degradat, fiind ne
cesar să fîe refăcută ; la Roiești, 
unde se mai practică arătura deal- 
vale, la Olanca ș.a.

acționa în așa fel Incit să fie riguros 
respectate reglementările privind ex
ploatarea lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare, care prevăd ca unitățile ce 
dețin peste 500 de hectare amena
jate să-și organizeze sectoare hidro 
conduse de tehnicieni de specialita
te. iar întreaga activitate să fie or
ganizată în noile condiții. Așa cum 
procedează orice unitate industrială 
care-și pregătește, cu mult timp 
înaintea debutului productiv, forța 
de muncă, vom face și noi. Specia
liștii din unități au unele cunoștințe 
teoretice privind exploatarea ame
najărilor. dar experiența le lipsește, 
așa că trebuie de urgentă să se pună 
la punct, si ei, cu tot ce e nou în acest 
domeniu. Lipsa tehnicienilor hidro 
nu poate fi însă suplinită, mai ales 
că amenajările cresc an de an. O 
parte de răspundere pentru această 
situație revine și organelor agricole 
județene, care au scăDat din vedere 
faptul că nu avem Ia liceele agro
industriale din județ măcar o clasă 
de îmbunătățiri funciare care să pre
gătească tineri pentru această activi
tate, Este necesar ca această impor
tantă problemă să fie grabnic solu
ționată.

Lucian CIUBOTARU 
Ion STANCIU 
corespondentul „Sctnteii"

teatre

/n centrul operei artistice: omul acestui timp
Dan Alecsandrescu : „Sint unul 

din creatorii de artă scenică care 
a avut și are bucuria de a aduce 
in fata publicului din aproape toa
te Colturile tării eroii dramatur
giei noastre noi, care nu sint, de 
altfel, decit transfigurări artistice 
ale milioanelor de eroi ai anilor de 
victorie socialistă. Fie Mihai, din 
„Passacaglla" sau Stoian din „Pu
terea și adevărul", de Titus Po- 
povici, Chitlaru din „Opinia pu
blică" de Aurel Baranga, Coriolan 
din „Noaptea cabotinilor" -de Ro
mulus Guga. Pavel Cristian, din 
„Camera de alături" sau lovttă. din 
„Cartea lui lovită" de Paul Everac, 
prin arderea lor 
ideile de 
tribuit si 
unei noi 
definirea ___ ...
politice a omului 
liste românești.

Toate aceste piese si atitea alte
le care au trecut dincolo de rampă 
spre marele public dovedesc preo
cuparea dramaturgilor, 
colectivelor artistice de a da 
durabilă 
pentru Congresul 
partidului — unor opere 
din prezentul 
din munca 
român. Tocmai 
tătit. marea _  ___ _________
atrage publicul, spectatorii care se 
contopesc seară de seară cu fră- 
mintările si lupta eroilor de pe 
scenă, ce-i reprezintă de fapt pe 
ei. cum se regăsesc in idealul de 
luptă comunist, eroul de pe scenă, 
cu omul ce se află în sala de 
spectacol. Mi-am dat seama In 
același timp de rolul atît de im
portant ce-1 are arta teatrului de a 
forma conștiințe, de a determina 
atitudini, de a Înnobila și modela

arderea lor lăuntrică, prin 
care sint animați, au con- 

contribuie Ia formarea 
conștiințe, precum și la 
unei noi conduite moral- 

societătii socia-

a tuturor 
______ __ _ viată 
asa cum o cer Tezele 

al XIV-lea al 
inspirate 

socialist al patriei, 
eroică a poporului 

elementul actuali- 
sa forță educativă

omul societății socialiste româ
nești contemporane. Nu puține au 
fost ocaziile ce le-am avut de a 
simți, de a vedea forța de inrîurire 
pe care arta teatrului o are asu
pra omului. orin manifestarea 
directă a acestuia la o anumită si
tuație dramatică a pieselor pre
zentate. cum nu puține au fost și 
ocaziile de a simți efectul direct al 
spectacolului fn combaterea unor 
aspecte negative din comporta
mentul social-moral al unor ca
tegorii de oameni sau prin mo
bilizarea și atașamentul fată de 
o idee politică și morală înain
tată. Teatrul poate și trebuie să 
fie locul de dezbatere a celor mai 
ardente probleme ale societății noas
tre. cum cred că din teatru omul 
trebuie să plece înarmat cu spirit 
revoluționar înnoitor, îmbogățit cu 
credința in biruința frumosului asu
pra uritului, a binelui asupra răului, 
a noului asupra vechiului".

Elena Ută Chelaru : „Privirea lu
cidă, responsabilă asupra propriei 
creații la care ne Îndeamnă din nou 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, pro
gramul cuprinzător al Tezelor pen
tru cel de-e.l XIV-lea Congres al 
partidului constituie stimulente pen
tru activitatea fiecăruia dintre noi și 
pentru creativitatea românească în 
general. întotdeauna ei oriunde am 
fost, pe cuprinsul întregii țări, am 
căutat alături de imagine sensul ei. 
sens ce poate fi transpus intr-o operă 
de artă. Documentările făcute in țară 
sau peste hotare au constituit întot
deauna puncte de plecare nu atît in 
descrierea imaginii, cit In ceea ce am 
simțit. In admirația. Iubirea sau me
lancolia născute In preajma locu
rilor văzute. în ceea ce pe plan spi
ritual ne poate sugera un loc, o lu-

mină sau o umbră. Din această per
spectivă. mai ales In ultimii ani. m-a 
preocupat portretistica. în plină eră 
a celor mal cutezătoare 
tistice, subtectul, omul 
că uneori Ui pierde din 
te pentru a lăsa locul ______
formelor să vorbească singure. Fără 
îndoială, dinamismul vieții contem
porane a dus la îmbogățirea artei. 
Ia diversificarea ei stilistică. în 
căutare de tehnici înnoitoare, de 
forme not. arta a suferit mutații ra
dicale, izvorite dlntr-o investigare 
continuă a realității Înconjurătoare, 
din dorința permanentă de a înțe
lege și explica legile cosmice, feno
menele naturii, universul șl societa
tea în mijlocul căreia trăim și 
creăm, dorind cu ardoare să trans
mitem publicului nostru stări șt sen
timente. însă nu trebuie uitat că 
principalul subiect al artei noastre 
este omul, cu viata ei munca lui, cu 
împlinirile și aspirațiile ce-1 defi
nesc, acel om care se afirmă In mij
locul colectivității noastre socialiste, 
dăruindu-se activității creatoare de 
valori pentru continua Înflorire a 
țărid. în relația permanentă pe care 
o stabilim cu publicul, esențial este 
să Înțelegem că timpul nostru de 
creație este de fapt însăși viata și 
existenta noastră ; că fiecare nouă 
lucrare de artă este de fapt un au
toportret. Un autoportret pe care îl 
oferim celor din jur. publicului. Șl 
cred că nu ne putem prezenta in 
fata acestui public fără ca impera
tivul unei superioare calități să nu 
Însoțească orice fel de acțiune crea
toare. Această dorință de • împleti 
calitatea cu imaginea a tot ceea c? 
s-a construit și se construiește dur» • 
bfl In România are pentru noi, crea
torii de astăzi, sensul angajant al 
participării la viata Întregului popor.

tehnici ar- 
s-ar părea 
însemnă ta- 
culorllor si

proporții egale cu construc- 
stâpînii terenurilor. Aceasta 
mai mult la noi unde, pe 
solă, fie si de 2—3 hectare.

Redacția: Ce se are In vedere 
pentru lichidarea acestor neajunsuri?

Gheorghe Munteanu. activist al 
comitetului județean de partid : Vom

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Hagl Tudose — 18 ; (sala Am
fiteatru) : Cineva te Iubește — 18 ; 
(sala Atelier) : Intre patru ochi — 18
• Filarmonica „George Bnescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice". Llviu Prunaru — 
vioară, Diana Llgest! — violoncel, Va- 
lerlu Rogacev — plan (Haydn, șosta- 
kovlcl, Schumann) — 17 ; (Ateneul 
Român) s Orchestra „Quodlibet Musi- 
cum“ și Orchestra simfonică din Con
stanta. Dirijor șl solist t Aurelian-

Octav popa (Doru Popovicl, Mozart, 
Beethoven) — 18
• Opera Română (13 18 57) : Povesti
rile lui Hoffmann — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Silvia 
— 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : Mi
zantropul — 18 : (sala Grădina Icoa
nei, 11 95 44) : A treia teapă — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Pluralul 
englezesc — 18,30
• Teatrul „Nottsra- (58 31 03, sala 
Magheru) : Necazurile unui îndră
gostit — 18
• Teatru! Glulești (sal* Majestic, 
14 72 34) : Milionarul sărac — 18; (sala 
Glulești. 18 04 85) : Așteptam pe alt
cineva — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia

Româna* (13 13 00) : Meridiane fol
clorice — 18,30
O Teatrul de comedie (16 64 60) : Rege
le loan — ÎS
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55):
Turandot — 8
• Teatrul „Tândăricâ" (15 23 77. sala 
Victoria) î Șoricelul și păpușa — 12: 15

cinema
• Un studio In căutarea unei vedetei 
VICTORIA (16 2879) - 9; 11; 13; 15; 
17; 19, CIULEȘTI (17 55 46) - 9; 11; 
13; 15; 17 i 19, AURORA (35 04 66) — 
9; 11; U; 15; 17: 19

» Ciuleandra : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15: 17; 19
• Furtuni in Pacific t POPULAR 
(35 15 17) - 15; 17; 19
• Cortul roșu ! SCALA Ol 03 72) — 9; 
11,30: 14: 16.30: 19
• Misa Arizona : LUMINA 04 74 ÎS)
— 6; 11,15; 1340; 15.45: 18; 20
• Program special pentru copil «1 ti
neret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• O farsă pentru cuscru 1 LIRA
(31 71 71) — 11; 13; 15; 17; 18
• omul de pe bulevardul Capucini
lor; COTROCENI (81 88 88) — 15: 17; 18
• De la literatura Ja film 1 PATRIA 
01 86 25) — 9; 12,30; 16: 18,18
• Fata fără zestre : UNION O» 4» 04»
— 9; 11,30; 14: 16,30; 19
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ÎN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU Tovarășa Elena Ceausescu a primii 
pe ministrul invătămlntului superior 

si de specialitate din B. D. germanăOamenii muncii din agricultură raportează încheierea recoltării 
onor colturi si obținerea de producții mari la hectar

într-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, țăranii cooperatori, mecanizatorii și specialiștii de la Coopera
tiva Agricolă de Producție Gheorghe Doja, județul Ialomița, raportează 
încheierea recoltării porumbului în Cultură irigată s' obținerea 
unei producții medii record de 700 kg la hsctOf, aceasta f''nCl 
cea mai mare producție din istoria unității și a județului. Producția 
record realizată de cooperativă - se arată in telegramă — este rodul 
transpunerii in viață a indicațiilor secretarului general al partidului pri
vind cultivarea porumbului in rînduri dese și în benzi, ca șl aplicarea 
unor tehnologii moderne de lucru.

Toți cei ce trăim și muncim în această frumoasă așezare din inima 
Bărăganului ialomițean - se spune in telegramă - vă sintem profund 
recunoscători dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicoloe Ceausescu, muit stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, pentru 
înalta cinste ce ne-oți făcut-o de a ne vizita din nou in toamna acestui 
an. întîlnirile și discuțiile dumneavoastră cu locuitorii comunei Gheorghe 
Doja. îndrumările și aprecierile făcute la adresa muncii noastre vor 
rărnîne pentru totdeauna incrustate adine în inimile și conștiința noastră, 
constituind jaloane prețioase in munca și activitatea consacrată obținerii 
de recolte tot mai bogate.

in continuarea telegramei se 
nute și la celelalte culturi, după

ori
grîu 
floarea-soarelui 
soia 
sfeclă de iahăr 
legume

Toate aceste producții mari - se subliniază în telegramă — au fost 
posibili datorită sprijinului permanent acordat dezvoltării agriculturii so
cialiste, ridicării nivelului de trai material și cultural al țărănimii, aî tu
turor celor ce muncesc în acest sector al economiei.

In încheierea telegramei se exprimă angajamentul lucrătorilor ogoa
relor din comuna Gheorghe Doja ca în anul 1990 să obțină 10 000— 
12 000 kg orz la hectar și 50 tone porumb ia hectar, pe întreaga su
prafață cultivată.

arată că producții mari au fost obți- 
cum urmează :

- 9 800 kg la hectar
- 10 100 kg la hectar
- 5 680 kg la hectar
- 6 450 kg la hectar
- 135 tone la hectar
- 122 tone la hectar

Intr-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar generai al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, Comitetul Județean Suceava al P.C.R. raportează 
terminarea recoltării merelor și obținerea unei producții medii de 38 500 
kg la hectar.

Aceste produeții mari — se relevă în telegramă — demonstrează 
cu putere justețea politicii partidului șl statului nostru, vitalitatea și 
forța agriculturii socialiste, voința lucrătorilor ogoarelor de a transpune 
neabătut în viață obiectivele noii revoluții agrare.

In continuarea telegramei se arată că forțele satelor, sînt concen
trate la recoltarea tuturor roadelor toamnei — porumb, sfeclă de zahăr, 
legume și fructe - la stringerea și depozitarea furajelor, la efectuarea 
arăturilor, ca și la executarea altor lucrări în cîmp și în zootehnie.

Toți oamenii muncii de la sate - se arată in încheierea telegramei 
- muncesc cu dăruire și responsabilitate pentru a asigura producții 
bune la toate culturile, sporindu-și în acest fel contribuția la dezvol
tarea generală a țării, la creșterea nivelului de trai al întregului popor.

LA MERE
€ Județul Suceava - 38500 kg la hectar

★
în telegrame adresate tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român. președintele Republicii 
Socialiste România, oamenii mun
cii din numeroase unități agricole 
au raportat încheierea recoltării 
unor culturi si realizarea de pro
ducții mari, superioare celor pla
nificate.

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

de pian pe acest an și din actualul cincinal
în telegrame adresate tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român. președintele Republicii 
Socialiste România, colective mun
citorești din unități economice ra
portează îndeplinirea. înainte de 
termen, a sarcinilor de plan pe 
acest an și din întregul cincinal.

în telegrama Comitetului Jude
țean Giurgiu al P.C.R. se rapor
tează că. încă de la 7 octombrie, 
ă fost îndeplinit planul pe trei 
ani și zece luni din actualul cin
cinal la producțla-marfă indus
trială. Aceasta permite să se rea
lizeze. suplimentar, o producție in 
valoare de 840 milioane lei. con
cretizată in livrarea unor impor
tante cantități de utilaje tehnolo
gice pentru lucrări miniere Si me
talurgie. gaze asociate utilizabile, 
produse ale industriei chimice, 
ușoare și alimentare. Transpunerea 
neabătută in viată a indicațiilor

BULETIN RUTIER
Informații de Ia Inspectoratul General al Miliției 

Direcția circulație
Va informam despre:

0 gamă largă de tricotaje în magazinele comerțului de stat
E lesne de constatat pentru ori

cine că. in ultimul timp, dintre ar
ticolele de îmbrăcăminte, produ
sele tricotate au înregistrat cele 
mai mări creșteri la vinzare. Ex
plicația rezidă in existenta unui 
puternic sector de producție, re
unind zeci de fabrici furnizoare, 
utilate modern. si. deopotrivă, 
dună ■ cum aveam să aflăm de la 
tovarășul Ion Mazilu. director ad
junct in Direcția comercială pen
tru mărfuri textile si încălțămin
te din cadrul Ministerului Comer
țului Interior. ..datorită diversifi
cării producției acestor fabrici, ca 
urmare a unei mai strinse colabo
rări cu comerțul si a contactului 
direct cu cumpărătorii. Mai mult, 
impulsionarea activității indus
triei mici, cit și a cooperației meș
teșugărești. a completat sortimen
tele de tricotaie ale marii indus
trii. inclusiv cu specific zonal. 
Concomitent cu dezvoltarea pro
ducției si diversificarea sortimen
tală. in sectorul comercial există 
o rețea de magazine specializate, 
modernizate, structurate in asa 
fel incit să poată prezenta orice 
fel de produse, pe destinații, pe 
grupe de vîrste. pe sezoane".

în ceea ce privește re'eaua de 
magazine, atentia factorilor de re
sort s-a îndreptat asupra specia
lizării unora, astfel că. de pildă, 
magazinele „Materna" comerciali
zează articole pentru nou-născuți, 
unitățile „Romarta" din întreaga 
tară desfac produse de calitate 
superioară, iar magazinele tinere
tului — mărfuri adecvate. Dar si 
aceste magazine specializate dis
pun de raioane si secții cu profil 
de tricotaie. Diversificarea forme
lor de vinzare si de expunere in 
toate magazinele comerțului de

★
în telegrame se subliniază că 

forțele satelor sint concentrate în 
aceste zile la eliberatul terenurilor 
de producția secundară si efec
tuarea arăturilor, la recoltatul po
rumbului. al cartofilor si sfeclei de 
zahăr, al fructelor, legumelor si' 
strugurilor, ca si Ia stringerea si 
depozitarea furajelor, la executarea 
altor lucrări de sezon.

secretarului general al partidului, 
înfăptuirea programelor de orga
nizare științifică a producției, de 
modernizare a tehnologiilor de 
fabricație si de Îmbunătățire a ca
lității produselor. îndeplinirea pla
nului ia productivitatea muncii și 
reducerea consumurilor de materii 
prime, materiale șt combustibil, se 
arată in. telegramă, au permis ri
dicarea continuă a eficientei eco
nomice. Astfel, față de perioada 
corespunzătoare a anului trecut, 
cheltuielile materiale totale la 1 000 
lei productie-marfă au fost redu
se cu 40 lei. iar productia-marfă a 
crescuj cu 16 la sută.

în telegramă se exprimă adeziu
nea comuniștilor, a tuturor locui
torilor județului Ia Hotăirîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 
27—28 iunie a.c. privind pro
punerea de realegere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. la Congresul al 
XIV-lea al partidului. în funcția 

stat de pe cuprinsul tării, cit si 
munca, susținuta de educație și in
struire profesională a personalu
lui de servire au influențat pozi
tiv procesul de desfacere. Astfel, in 
programul pe trimestrul IV s-a 
prevăzut o creștere substanțială a 
tricotaielor, pentru adulti si copii, 
în structură sortimentală a crescut 
ponderea imbrăcămintei tricotate 
din lină pură, realizată de fabrici
le bucureștene „Tinăra Gardă" si 
„Tricodava". ca și de cele de tri
cotaje din Hunedoara si Brașov. 
De asemenea, puloverele, jache
tele. rochiile, compleurile. costu- 
maseie pentru copii, căciulitele si 
fularele se bucură de o bună pri
mire în rîndurile cumpărătorilor. 
Prin specificul lor. tricotajele se 
adresează si celor care practică 
sporturile de iarnă. Măsurile luate 
de fabricile producătoare si cen
trala industrială. împreună cu di
recția de resort din Ministerul Co
merțului Interior au determinat a- 
sigurarea din vreme a cantităților 
necesare pentru zonele Brașov. 
Prahova. Valea Oltului. Mai mult, 
pentru aprovizionarea Capitalei in 
trimestrul IV cu articole de îmbră
căminte si lenierie tricotată, s-a 
suplimentat fondul de marfă cu 
peste 5 milioane de tricotaie de 
sezon. O dovadă o constituie si 
mărfurile expuse în noul magazin 
pentru copii si tineret din Bu
levardul Victoria Socialismului. 
O discuție cu Georgeta Ste- 
fănescu. director comercial al 
întreprinderii Comerciale de Stat 
„București". întreprindere in sub- 
ordinea căreia se află si uni
tatea amintită, avea să ne edi
fice asupra modului de or
ganizare a magazinului si al expu
nerii mărfurilor sure desfacere:

Puternic mobilizați de indicațiile 
si orientările secretarului general 
al partidului — se arată în înche
ierea telegramelor — lucrătorii 
ogoarelor acționează pentru a în
deplini in cele mai bune condiții 
sarcinile ce le revin, intîmoinind 
astfel cu rezultate remarcabile 
mărețul eveniment din viata parti
dului si poporului — Congresul al 
XIV-lea al partidului.

La sfecla de zahăr
IN JUDEȚUL GIURGIU

0 Cooperativa Agricolă de Produc
ție Braniștea — 118 200 kg la
hectar.

IN JUDEȚUL ALBA
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Ciumbrud — 112 950 kg la 
hectar

O Cooperativa Agricolă de Produc
ție Războieni — 112 600 kg la 
hectar.

IN JUDEȚUL CONSTANȚA
0 întreprinderea Agricolă de Stat 

Topraisar — 110 500 kg la hectar. 
IN JUDEȚUL PRAHOVA

© întreprinderea Agricolă de Stat 
Valea Călugărească — 104 750 kg 
Ia hectar.
IN JUDEȚUL BRAȘOV

O Cooperativa Agricolă de Produc
ție Hălchiu — 102 660 kg la 
hectar.

IN JUDEȚUL BUZĂU 
0 Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Merei — 102 550 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL IAȘI
0 Cooperativa Agricolă de Produc

ție Holboca — 100100 kg ia 
hectar.

La porumb 
în. cultură 

irigată
IN JUDEȚUL GIURGIU

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Gostinu — 32 300 kg Ia 
hectar

IN JUDEȚUL CONSTANȚA 
0 întreprinderea Agricolă de Stat 

Tortoman — 31 070 kg la hectar

La porumb 
în cultură 
neirigată 

IN JUDEȚUL BUZĂU 
0 Cooperativa Agricolă de Produc

supremă de secretar general al 
P.C.R., precum și angajamentul 
ferm de a întimpina marele forum 
al comuniștilor cu remarcabile fap
te de muncă in Îndeplinirea sarci
nilor ce le revin pe acest an și pe 
întregul cincinal. .

Comitetul Orășenesc Băicoi al 
P.C.R., județul Prahova, a rapor
tat îndeplinirea, cu 20 de zile mai 
devreme, a planului la export pe 
trei ani și zece luni din actualul 
cincinal, ceea ce permite ca, pină 
la sfirșitul lunii octombrie, să se 
livreze, peste prevederi, partene
rilor externi produse in valoare de 
mai mult de 20 milioane lei.

în încheierea telegramei, oame
nii muncii din orașul Băicoi se 
angajează să facă totul pentru ca 
în cinstea Congresului al XIV-lea 
al partidului să obțină noi succe
se, răspunzînd cu înaltă responsa
bilitate revoluționară îndemnuri
lor și chemărilor secretarului gene

„Organizat pe baza unei tehnologii 
moderne, dotat cu mobilier si uti
laje cu funcționalitate îmbunătă
țită sub aspectul expunerii unui 
sortiment sporit de mărfuri si a 
prezentării estetice a acestora, ma
gazinul desface un mare volum 
de articole, o pondere importantă 
detinind-o tricotaiele. cu o varie
tate impresionantă de poziții co- 
loristice și mărimi". Se gă
sesc în magazin mărfuri ale 
unor întreprinderi reputate din 
Capitală, ca „Tinăra Gardă" si în
treprinderea de Confecții si Trico
taje, din Roman — ..Smirodava", 
din Satu Mare — „Tricotex" etc. 
Cu croială clasică, executate din 
fire naturale (lină pură), sau mo
dernă. specific tinerească, in mo
dele cu iocuri geometrice sau de
sene florale. în uniuri din fire tip 
lină, tip bumbac sau PNA. pro
dusele. fie că e vorba de rochii, 
compleuri. bluze, tricouri etc., se 
recomandă de la sine prin origi
nalitate. tinută. elegantă.

Niciodată, s-ar putea spune, 
toamna n-a fost mai bogată în 
tricotaie. iar din județele Clui. 
Gorj. Bihor. Iași. Dîmbovița si 
altele ne parvine vestea că raioa
nele specializate ale magazinelor 
comerțului de stat dispun de tri
cotaie suficiente specifice sezonu
lui rece. O mai atentă urmărire a 
livrărilor si îndeplinirea măsurilor 
luate din timp pentru creșterea 
calității produselor, o dezvoltare 
a rețelei comerciale în întreaga 
tară, pe baza programului de mo
dernizare aprobat, vor asigura 
cumpărătorilor' aprovizionarea bună 
cu tricotaje de sezon.

Marta CU1BUS

ție Br&deanu — 22 450 kg Ia
hectar

IN JUDEȚUL SUCEAVA
0 Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Bosanci — 22 280 kg la 
hectar

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Calafindesti — 21 830 kg 
la hectar

IN JUDEȚUL ALBA
0 întreprinderea Agricolă de Stat 

Jidvei — 22 050 kg Ia hectar
0 Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Mirăslău — 21140 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL ARGEȘ
0 Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Costești — 21 530 kg Ia 
hectar

IN JUDEȚUL PRAHOVA
0 Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Fintînele — 21180 kg la 
hectar
La ardei gras

IN JUDEȚUL CONSTANȚA
0 Cooperativa Agricolă de Produc

ție Costinești — 91150 kg la 
hectar

La morcovi
IN JUDEȚUL GIURGIU

0 Asociația Economică de Stat și 
Cooperatistă Legumicolă — Ve
dea — 75 509 kg Ia hectar 

La struguri 
pentru vin

IN JUDEȚUL BUZĂU
0 Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Pogoanele — 21 350 kg la 
hectar

La mere
IN JUDEȚUL ARGEȘ

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Mălureni — 33 100 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL PRAHOVA
0 Stațiunea de Cercetare și Pro

ducție Pomicolă Măgurele — 
32 570 kg Ia hectar

IN JUDEȚUL BRAȘOV
0 Cooperativa Agricolă de Produc

ție Sinpetru — 31 250 kg la 
hectar

La prune
IN JUDEȚUL PRAHOVA

0 întreprinderea Agricolă de Stai 
Băicoi — 16 320 kg la hectar

ral al partidului de a înfăptui ma
rile obiective de dezvoltare eco- 
nomico-socială a patriei.

Colectivul Combinatului Petro
chimic Brazi, județul Prahova, ra
portează îndeplinirea planului Ia 
export pe trei ani și zece luni pe 
devize convertibile, ceea ce va 
conduce la obținerea, pină la sfîr- 
șitul acestei luni, a unei producții 
suplimentare destinate parteneri
lor de peste hotare în valoare de 
mai mult de 21 milioane lei.

La rindul lor, oamenii muncii 
de la întreprinderea de Confecții 
„Tirnava" din municipiul Sighi
șoara, județul Mureș, și-au reali
zat sarcinile de plan la productie- 
marfă pe trei ani și zece luni, 
avînd create toate condițiile ca, 
pină la Congresul al XIV-lea. să 
realizeze integral planul pe patru 
ani și să înregistreze o producție 
suplimentară de peste 84 mili
oane Iei.

Valorile ridicate ale traficului ru
tier în aceste zile, datorate atit 
transporturilor necesare economiei 
naționale, cit și numeroaselor depla
sări automobilistice, reclamă mai 
mult ca oricind din partea tuturor 
partlcipantilor la trafic o atitudine 
prudentă, preventivă. Confruntați 
cu rigorile unei toamne capricioase, 
cu zile Însorite ce alternează cu 
altele ploioase, cu modificări neaș
teptate în evoluția vremii, uneori 
de la o oră la alta, automobiliștil 
trebuie să facă eforturi de adaptare 
permanentă a manierei de conducere 
la noile condiții meteorutiere și de 
trafic. După cum se constată din 
rezultatele acțiunilor de prevenire 
întreprinse și din dinamica acciden
telor, majoritatea celor aflati la vo
lan circulă corect, potrivit exi
gențelor sporite ale circulației ru
tiere in preajma sezonului rece. 
Precauția cu care șoferul autospecia
lei 31—BN—647 a circulat pe o stra
dă din Năsăud i-a permis să evite 
accidentarea unui copil care încerca 
să traverseze prin loc nepermis, in 
fugă și fără să se asigure. La Ga
lați, prudenta și viteza redusă cu 
care omul de la volanul autoturis
mului 1—GL—8706 se deplasa pe o 
arteră centrală au dus la evitarea 
acroșării unui pieton care tra
versa prin loc nepermis și fără 
a privi in jur. într-o Inter
secție semaforizată din Pitești, 
un pieton imprudent, care traversa 
strada ne culoarea roșie a semafo
rului. I-a obligat pe conducătorul 
autoturismului 4—AG—2133 să ac
ționeze mai brusc sistemul de frî- 
nare, situație in care a fost lovit in 
spate de un alt autoturism care nu a 
păstrat un spațiu de siguranță cores
punzător. Ținînd seamă de condi
țiile mai dificile de rulaj, cu ade
rență și vizibilitate diminuate în 
cea mai mare parte a zilei, auto- 
moblllștii trebuie să circule cu aten

Tovarășa Elena Ceaușescu, prim 
viceprim-ministru al guvernului, 
președintele Consiliului National al 
Științei și îpvătămîntului, a primit, 
vineri, pe Hans Joachim Bohme. 
ministrul tnvățămîntului superior și 
de specialitate din Republica De
mocrată Germană, care a efectuat o 
vizită în tara noastră.

Cu acest prilej, oaspetele a mul
țumit pentru întrevederea acordată, 
pentru invitația de a vizita Româ
nia. pentru posibilitatea oferită de 
a cunoaște din realizările poporului 
român în construcția socialismului.

în cadrul întrevederii au fost re
levate preocupările celor două țări 
pentru modernizarea si perfecționa
rea invătămintului. a procesului de 
formare revoluționară si pregătire 
multilaterală a tinerei generații, la 
nivelul exigentelor revoluției teh- 
nico-știintifice contemporane, al ce
rințelor ne care le ridică înfăptuirea 
programelor de dezvoltare socialistă 
ale României și R. D. Germane.

Totodată, au fost evidențiate re-

Primire la C.C. al P.C.R.
Tovarășul Ion Coman. membru al 

Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., a primit, vi
neri. pe general-maior Eduardo Da 
Silva Nihia, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului 
FRELIMO, adjunct al ministrului 
apărării naționale și comisar politic 
național al Forțelor Armate ale Re
publicii Populare Mozambic. care 
efectuează o vizită in tara noastră.

Cu acest prilej au fost trans
mise tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, un salut 
călduros și cordiale urări din' 
partea tovarășului Joaquim Alberto

(Urmare din pag. I)
cum a subliniat secretarul general 
al partidului, in toate sectoarele tre
buie să se facă mult mai mult pen
tru urmărirea și realizarea produc
ției contractate, pentru vămuirea și 
expedierea operativă a fondului de 
marfă.

Prin orientările strategice stabi
lite de conducerea partidului, prin 
măsurile practice care s-au indicat 
să fie luate, există posibilități reale 
de a se realiza un progres substan
țial în privința exportului. în între
prinderi sint create condiții tehnico- 
materiale șl s-a asigurat forța de 
muncă necesară pentru desfășurarea' 
normală a producției. Totodată, po
trivit principiilor autoconducerii și 
autogestiunii, ministerele, centralele 
și Întreprinderile au răspunderi di
recte pentru realizarea contractelor 
și a producției de export. Esențiale 
sînt insă acum Întărirea răspunderii 
pentru modul cum se organizează șl se 
urmărește producția pentru export, 
atenția care se acordă rezolvării ope
rative, pină la capăt, a tuturor pro
blemelor — evident, complexe și ine
vitabile — care se ridică in acest 
domeniu. Sarcina concretă, cu carac
ter permanent, precizată clar, este 
după cum se știe ca In fiecare în
treprindere producția destinată ex
portului să fie asigurată cu cel pu
țin 10 zile înainte de încheierea fie
cărei luni. în felul acesta, asa cum 
s-a cerut la ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., fon
dul de marfă va putea fi pregătit, 
vămuit șl expediat la timp partene
rilor de peste hotare.

Fără îndoială, problemele ce tre
buie soluționate nu sint dintre cele 
mal simple. Dar tocmai de aceea 
munca trebuie astfel organizată in
cit flecare participant la această ac
tivitate să știe exact ce are de fă
cut, de la primul muncitor care pre
gătește lansarea !n fabricație a pro
ducției pentru export pină la lucră
torul din Întreprinderea de comerț 
exterior care asigură formele și 
condițiile necesare pentru vămuirea 
și expedierea fondului de marfă. 
Orice nesincronizare pe toată aceas
tă filieră poate genera serioase 
neajunsuri In activitatea de comerț 
exterior și. de altfel. In bună parte 

ție sporită și să-și asigure in per
manență spațiul de manevră nece
sar evitării situațiilor critice. La 
rindul lor, pietonii trebuie să aibă 
in vedere. înaintea traversărilor, că 
in actualele impreiurări spațiul ne
cesar opririi in siguranță a autove
hiculelor este considerabil mai 
mare.

întîlniti si în acest sezon, atit pe 
artere din localități, cit si în afara 
acestora, biciclistii ridică atit celor 
de la volan, cit si propriei lor 
securități probleme de conduită 
preventivă. La rindul lor. motoci- 
clistii si motoretistii trebuie să 
acorde toată atentia adaptării per
manente a vitezei la condițiile con
crete de drum, de trafic si de vizibi
litate.

Conducerea in siguranță a auto
vehiculelor pe druhiurile publice 
presupune îndemînare (care se 
capătă prin exercițiu, intr-un ca
dru organizat), o temeinică însuși
re a regulilor de circulație și un 
minimum de experiență automobi
listică. De aceea, pilotarea auto
vehiculelor pe drumurile publice 
este admisă numai posesorilor per
misului de conducere, valabil pen
tru categoria din care face parte 
autovehiculul. Imprudenta celor care 
se hazardează să conducă auto
vehicule fără a poseda permis de 
conducere se soldează. în cele 
mai multe cazuri, cu accidente gra
ve. Un tînăr din Capitală a urcat 
la volanul autoturismului proprie
tate personală fără să posede 
permis de conducere si — mai 
mult ! — fiind și sub influenta al
coolului. După parcurgerea a numai 
citorva sute de metri, el a pierdut 
controlul mașinii, ureînd pe trotuar, 
unde a accidentat grav două per
soane. El va trebui să răspundă 
acum în fata legii, care interzice 
conducerea autovehiculelor de către 
cei care nu au. prin pregătire si 
examen, acest drept, intrucît pun in 
pericol siguranța circulației. 

zultatele bune Înregistrate în ex
tinderea conlucrării bilaterale in do
meniile invătămintului. cercetării 
științifice si tehnologice, care se în
scriu in ansamblul colaborării rodni
ce dintre cele două țări si ponoare. 
A fost exprimată hotărirea de a 
dezvolta si mai larg conlucrarea in 
aceste importante sectoare, ne baza 
înțelegerilor la cel mai înalt nivel, 
in interesul construcției socialiste 
în cele două țări, al înaintării lor 
oe calea progresului si civilizației.

în timpul convorbirii a fost sub
liniat rolul deosebit ce revine scolii, 
invătămintului in pregătirea temei
nică pentru muncă si viată a tine
retului. in educarea socialistă a a- 
cestora si în formarea lor ca viitori 
constructori ai socialismului si co
munismului. ca promotori ai Păcii, 
înțelegerii și colaborării între po
poare.

La primire a participat Herbert 
Plaschke, ambasadorul R.D. Germa
ne la București.

Chissano. președintele Partidului 
FRELIMO. președintele Republicii 
Populare Mozambic.

Mulțumind, tovarășul Ion Coman 
a rugat să se transmită din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
cald salut și cele mai bune urări to
varășului Joaquim Alberto Chissano.

în timpul întrevederii au fost evi
dențiate bunele relații dintre parti
dele. popoarele și armatele țărilor 
noastre, relații care se dezvoltă în 
Spiritul înțelegerilor convenite ia cel 
mai înalt nivel.

A participat general-Iocotenent Iile 
Ceaușescu, adjunct al ministrului a- 
părării naționale și secretar al Con
siliului Politic Superior al Armatei.

Realizarea exemplară a planului
chiar așa se și explică menținerea 
unor stocuri prea mari de produse 
pe.ntru export. Iată de ce. așa cum 
a subliniat secretarul general al 
partidului, aceasta trebuie să con
stituie problema numărul unu pen
tru toate ministerele, centralele in
dustriale și întreprinderile, pentru 
toate județele și este necesar să se 
acționeze in așa fel incit, pină Ia 
Congresul al XIV-lea al partidului, 
să se lichideze stocurile si să se 
realizeze în întregime exportul.

Mari răspunderi in această pri- 
viiiță revin specialiștilor si cadrelor 
de conduoere din întreprinderi, care 
au datoria și trebuie să iși propună 
să organizeze în mod exemplar pro
ducția pentru export, ca o adevă
rată oglindă a propriei activități 
deschisă spre întreaga lume. Aici, 
in acest domeniu trebuie să lucreze 
prin urmare cei mai buni oameni.

tv
13,00 Telex
13,05 La sftrșit de săptămtaă
14,45 Săptămina politică

vremea
Prognoza meteorologică pentru Inter

valul 14 octombrie (ora 20) — 17 octom
brie (ora 20). In țară : Vremea va fl in 
general frumoasă, cu cerul variabil, ex- 
cepttod mijlocul intervalului, clnd. In 
regiunile vestice, centrale șl nordice, 
cerul va deveni mal mult noros șl, pe 
alocuri, va ploua slab. Xn celelalte zone, 
ploile vor fi izolate. Vîntul va sufla

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

-F Succes sportivilor români 
la campionatele mondiale de gimnastică

Cea mai lungă ediție a campio
natelor mondiale de gimnastică va 
începe astăzi, 14 octombrie, la 
Stuttgart (R.F. Germania) și va dura 
pină duminică. 22 octombrie, adică 
nouă zile de concurs efectiv.

La turneul feminin vor lua parte 
30 echipe reprezentative și 32 sporti
ve concurînd individual. La mascu
lin sînt înscrise, de asemenea. 30 
echipe, iar individual alti 36 gim- 
naști.

Echipa feminină a României va 
cuprinde cîteva nume noi. evoluția 
ei fiind așteptată cu cel mai mare 
interes de public și in rîndurile spe
cialiștilor. ea fiind de altfel cam
pioana mondială din 1987. iar prin 
Aurelia Dobre — campioană mon
dială absolută. Să adăugăm că la 
Rotterdam, in 1987. Daniela Silivaș 
cucerea două medalii de aur (pa
ralele și sol), iar Aurelia Dobre încă 
una de aur. la birnă.

La această ediție din 1989. Daniela 
Silivaș („Cetate" Deva), multiplă 
campioană olimpică, mondială și eu
ropeană — cea mai bună gimnastă in 
anul olimpic 1988 — va fi din nou 
sportiva nr. I in formația României. 
Revine in rîndurile echipei, după o 
îndelungată indisponibilitate. Aurelia 
Dobre (Dinamo București). Apoi mai 
fac parte Gabriela Potorac (S.C. Ba
cău). Cristina Bontaș (C.S.Ș. Onești) 
și Eugenia Popa (Dinamo București), 
cea de-a șasea componentă a forma
ției urmind a fi desemnată dintre 
Maria Nlculftă („Cetate" Deva) și 
Lăcrămioara Filip (C.S.Ș. Onești), 
însoțesc lotul nostru feminin an
trenorii Adrian Goreac. Octavian 
Belu și Tatiana Popa. Ca arbitru va 
oficia Atanasia Albu. iar ca șef de 
brigadă Maria Simionescu. vicepre
ședinte al comisiei tehnice feminine 
F.I.G.

Să facem cunoscută și componenta 
formației masculine a României : 
Marius Gherman (Dinamo Bucu
rești), Marian Rizan (Steaua). A- 
drian Sandu' (Dinamo București), 
Adrian Cătănolu (Dinamo Bucu
rești), Nicolae Băjenaru (Dinamo 
București), Nicolae Pascu (Dinamo 
București) și Marian Stoican (Di
namo București). însoțesc echipa an
trenorii Dan Grecu și Ion Albu. iar 
ca arbitru va oficia Adrian Stoica.

Conform noilor dispoziții de con
curs adoptate de F.I.G.. sportivii fie

Cronica zilei
în perioada 10—13 octombrie ne-a 

vizitat tara o delegație condusă de 
tovarășul Haps Joachim Bohme, mi
nistrul invătămintului superior și de 
specialitate din Republica Democra
tă Germană.

Delegația a avut convorbiri cu 
membri af conducerii Ministerului 
Educației și învățămintului. a vizi
tat unități de invățămint superior, 
obiective sociale și culturale din 
București și Brașov. Oaspeții au luat 
cunoștință de realizările din dome
niul dezvoltării și modernizării fn- 
vătămintulul. de condițiile de mun
că si viată asigurate tinerei genera
ții de partidul și statul nostru.

De la Regionala 
de Căi Ferate București

Regionala de Căi Ferate București 
anunță că pentru executarea lucrări
lor de subtraversare a căii ferate oe 

_ linia București—Urzlceni au fost 
‘ anulate sau deviate pe rute ocolite 
următoarele trenuri :

în zilele de 17—18 octombrie se 
anulează trenul 839. cu plecarea 
din București Nord la ora 14.52. si 
trenul 840. cu plecarea din Slobozia 
Veche la ora 6.35 ;

în ziua de 17 octombrie se anulea
ză, ne distanta București Nord— 
Urziceni sl retur, trenul 7 325. cu 
plecarea din București Nord la ora 
15.20. și trenul 7 324. cu plecarea din 
Urziceni la ora 12,21 ;

Pe distanta București—Snagov si 
retur se anulează trenul 7 333 cu 
plecarea din București Băneasa la 
ora 16.05, și trenul 7 334, cu plecarea 
din Snagov la ora 12,05 :

Circuli: De rută ocolită trenurile 
6001 si 6002 București — Ploiești — 
Buzău — Făurei. fără oprire ne dis
tanta București—Ploiești :

Trenul 722 de Ia Galați circulă pe 
ruta Urziceni — Ploiești — Bucu
rești ;

Pentru transbordarea călătorilor la 
punctul de lucru va circulă un au
tobuz care preia călătorii de Ia tre
nurile 7 333 și 7 334 ne distanța 
București—Snagov. cu pendulare in
tre Orele 12—17,30.

De la Moara Vlăsiei circulă 
3 autobuze care aduc muncitorii na
vetiști la schimbul 2 de la trenul 
7 324 anulat. (Agerpres)

cei mai buni muncitori, să se apli
ce cele mai avansate tehnologii $1 
forme de organizare a muncii.

Realizarea acestor obiective cores
punzător sarcinilor trasate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la șe
dința Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., impune ca toate pro
blemele legate de realizarea planului 
de producție, și cu deosebire a ex
portului. să fie pe larg dezbă
tute in adunările și conferințele de 
partid, precum și în adunările ge
nerale ale oamenilor muncii. în toa
te organismele democrației munci- 
torești-revoluționare, stabllindu-se 
măsurile ce se impun pentru oa. in 
cinstea celui de-al XIV-lea Congres 
al partidului, toate sarcinile econo
mice să fie îndeplinite in mod e- 
xemplar.

Ion TEODOR

15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,30 Partid șl tară — o unică voință
19.50 Mindru ctntec românesc
20,20 Film artistic. „Să-t! vorbesc des

pre mine". Producție a Casei de 
filme unu. Premieră TV

21,35 Telejurnal
21.50 Să nu uităm să Iubim trandafirii

slab pină la moderat. Temperatura 
aerului va scădea ușor șl trecător în 
nordul țării. Minimele vor fi cuprinse 
între 2 șl 12 grade, izolat mal coborite 
în nord, în ultima noapte, iar maxime
le între 12 șl 22 de grade, izolat mal 
ridicate In sud-estul țării. La munte se 
va produce ceață. In București: Vremea 
va fl în general frumoasă, cu cerul 
variabil. La mijlocul intervalului, con
diții de ploaie slabă. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila Intre 4 și 8 grade, iar 
cele maxime între 20 șl 23 de grade.

cărei echipe vor evolua în serii di
ferite și nu mai mult de doi in
tr-o singură serie. Amintim că in 
concursul nr. 2 (individual compus) 
vor evolua primii 36 gimnaști și gim
naste (cite maximum trei de fieca
re tară), iar in concursul nr. 3 (fi
nalele pe aparate) primii opt sportivi 
si sportive la fiecare aparat, dar nu 
mai mult de doi de fiecare tară. 
O dată stabilite clasamentele de ca
lificare în concursurile nr. 2 și nr. 3, 
fiecare sportiv va pleca de la nota 
„zero", nemaifunctionind sistemul 
alcătuirii notelor medii ca bază pen
tru aprecieri.

Iată pe scurt și programul de des
fășurare a campionatelor mondiale : 
Ia masculin, concursul pe echipe. e~ 
xercitii obligatorii — sîmbătă 14 și 
duminică 15 octombrie ; concursul pe 
echipe, exerciții liber alese — 16 și 
17 octombrie ; concursul Individual 
compus — 19 octombrie. La femi
nin : concursul pe echipe, exerciții 
obligatorii — 14. 15 și 16 octombrie ; 
concursul individual compus — 20 oc
tombrie. Concursul finalelor pe a- 
parate. masculin și feminin, se va 
desfășura concomitent, insă împăr
țite în două zile, astfel : sîmbătă 21 
octombrie — finalele masculine la 
sol. cal cu minere și inele, precum 
și cele feminine Ia sărituri și pa
ralele inegale ; duminică 22 octom
brie — finalele masculine la sări
turi. paralele si bară fixă, precum 
si cele feminine Ia birnă și soL

Așteptăm numai vești bune de Ia 
gimnastele si gimnastii echipelor 
României, cărora le dorim reușite, 
noi performante de prestigiu pentru 
gloria culorilor sportive ale patriei.

Valeriu MIRONESCU
★

FOTBAL. 0 îp cadrul etapei a 
8-a a campionatului diviziei A Ia 
fotbal, astăzi se vor desfășura, de 
la ora 15. meciurile Steaua — Po
litehnica Timișoara (stadionul Steaua) 
și Dinamo — S.C. Bacău (stadionul 
Dinamo). Celelalte jocuri ale etapei 
se vor disputa miine. tot de Ia ora 
15. după următorul program : F.C. 
Argeș — Jiul, F.C. Inter — Corvi- 
nul, F.C. Farul — Petrdlul. Flacăra 
— F.C.M. Brașov, Universitatea 
Cluj-Napoca — Victoria, F.C. Olt — 
Universitatea Craiova. F.C. Bihor — 
Sportul studențesc.



Sesiunea Adunării Generale a O.N.U.
încheierea dezbaterilor de politică generală

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). 
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite s-au încheiat dezba
terile în plen din cadrul sesiunii a 
44-a a Adunării Generale a O.N.U. 
Timp de aproape trei săpțămtoi, 
șefi de stat, prim-miniștrl și.miniș
tri de externe au prezentat, to ca
drul dezbaterilor de politică gene
rală, pozițiile tarilor lor in proble
mele majore ce confruntă omenirea. 
Înscrise pe agenda actualei sesiuni.

Dezbaterile de politică generală au 
reliefat imperativul adoptării de 
măsuri hotărite pentru înfăptuirea 
dezarmării, și in primul rind a 
dezarmării nucleare.

Jn dezbateri au fost subliniate ce
rința de a se întreprinde măsuri 
adecvate pentru consolidarea regi
mului tratatului de neproliferare a 
armelor nucleare, pentru oprirea 
experiențelor nucleare, pentru pre
venirea cursei înarmărilor în Cos
mos. necesitatea eliminării globale 
și definitive a arsenalelor chimice și 
a altor arme de exterminare în 
masă. Dezarmarea, au arătat, tot
odată, numeroși vorbitori, trebuie 
însoțită de preocuparea de a se asi
gura folosirea resurselor ce rămto 
disponibile in vederea dezvoltării 
economice și sociale.

în condițiile contemporane — s-a 
subliniat în luările de cuvint — 
singura opțiune rațională o consti
tuie asigurarea securității tuturor 
statelor lumii, care să elimine forța, 
războiul și confruntarea politică.

Vorbitorii au cerut Națiunilor

In vorbe - pentru dezarmare, în fapt - 
pentru menținerea la cote ridicate 

a înarmărilor
Conferința Partidului Conservator din Marea Britanie

LONDRA 13 (Agerpres). — în timp 
ce, în vorbe, liderii Partidului Con
servator (de guvernămint) din Marea 
Britanie evidențiază virtuțile dezar
mării și laudă măsurile in acest sens 
adoptate de alte state, în practică, 
delegații la Conferința anuală a con
servatorilor, de la Blackpool, au a- 
doptat, în unanimitate, o moțiune cu 
privire la menținerea unei „politici 
militare ferme" a acestui partid. Ca 
șl in trecut, Guvernul Marii Britanii 
invocă pentru această decizie, care 
contravine nu numai aspirațiilor în
tregii lumi, ci și intereselor poporu
lui britanic însuși, o pretinsă inferio
ritate militară a N.A.T.O,

Și pentru a face clară dimensiunea 
geografică a acestei „apărări ferme"

Adîncirea divergențelor economice dintre 
S.U.A. și partenerii săi comerciali

WASHINGTON 13 (Agerpres). — 
în prima jumătate a acestui an, di
vergențele economice dintre Statele 
Unite și partenerii săi comerciali au 
continuat să se adîncească — relevă 
revista sovietică Biki. Ele s-au agra
vat îndeosebi ca urmare a acuzații
lor de practică comercială „neloială" 
aduse de partea americană unor sta
te in baza legislației asupra comer
țului din 1988. în fruntea listei se 
află Japonia, care a fost învinuită de 
limitări „nejustificate" la importul 
din S.U.A. de produse lemnoase, sa
teliți. instalații pentru industria se- 
miconductorilor.

Pe de altă parte. Statele Unite 
recurg la sancțiuni economice împo
triva unor țări in curs de dezvoltare 
pentru a le constrînge să importe 
mal multe produse americane. Așa 
s-a întimplat cu Thailanda, căreia 
1 s-a interzis să desfacă pe piața 
americană produse tradiționale ca 
răspuns la limitarea intereselor com

Unite să continue eforturile sale de 
pace și de reglementare a conflic
telor regionale pe calea negocieri
lor. în acest sens, un apel cvasige- 
neral a fost adresat pentru convo
carea unei conferințe internaționale 
de pace în Orientul Mijlociu, sub 
auspiciile O.N.U., pentru realizarea 
dreptului la autodeterminare a po
porului palestinian, ceea ce ar con
duce Ia o reglementare cuprinză
toare a crizei din această regiune.

Vorbitorii au reliefat că agravarea 
situației economice și financiare a 
țărilor in curs de dezvoltare, ca re
zultat al creșterii fără precedent a 
datoriei externe a acestora, repre
zintă o problemă majoră care preo
cupă in cel mai înalt grad toate sta
tele lumii. în. cadrul dezbaterilor, ță
rile „lumii a treia“ au subliniat ne
cesitatea eliminării actualului deze
chilibru din viața economică inter
națională, garantării progresului ță
rilor rămase în urmă.

Este larg împărtășită opinia că 
problemele consolidării păcii, destin
derii, dezarmării, cele care privesc 
dezvoltarea economico-socială, cola
borarea internațională, avind un ca
racter global, nu pot fi soluționate 
decît în mod global, cu participarea 
tuturor statelor.

în luările de cuvînt a fost adresa
tă Organizației Națiunilor Unite che
marea de a juca un rol mai impor
tant, activ și eficient în înfăptuirea 
obiectivelor de însemnătate majoră 
cu care se confruntă*■ in momentul 
de față omenirea.

britanice, ministrul apărării. Tom 
King, declara după dezbaterile de la 
Blackpool : „Guvernul nostru (con
servator) a fost întotdeauna pentru o 
apărare puternică a tării noastre, pen
tru îndeplinirea totală a rolului de 
membru al N.A.T.O. șl pentru apă
rarea intereselor noastre oricind s-ar 
dovedi necesar, oriunde pe glob“ — 
relatează agenția China Nouă.

Lucrările conferinței s-au înche
iat cu discursul rostit de primul-mi- 
nistru, Margaret Thatcher, care, de- 
darind că este gata să ia parte la 
negocieri pentru reducerea arma
mentelor, a reafirmat vechea poziție, 
și anume că va urmări în același 
timp să apere interesele pe plan mi
litar ale Marii Britanii.

paniilor farmaceutice americane în 
această țară — arată revista sovie
tică.

TOKIO 13 (Agerpres). — Ar fi ero
nat să se creadă că actualele nego
cieri economice purtate de reprezen
tanții Japoniei și S.U.A. ar putea re
zolva toate problemele existente pe 
acest plan între cele două țări — a 
subliniat secretarul general al Parti
dului Liberal Democrat Japonez, 
Ichiro Ozawa. Un asemenea mod de 
a gîndi ar putea pune chiar in peri
col relațiile dintre cele două țări, 
a atras el atenția in cursul convor
birii purtate cu ministrul comerțu
lui al S.U.A., Caria Hills.

După cum relevă agenția Kyodo, 
Ichiro Ozawa a precizat că există 
probleme nu numai de natură eco
nomică, dar și socială, ca și unele 
ce țin de tradiție și care constituie 
tot atîtea obstacole in relațiile din
tre Japonia și S.U.A.

Rolul primordial al statului in dezvoltarea 
economică a țărilor africane 

reliefat într-un raport al Biroului Internațional al Muncii
GENEVA 13 (Agerpres). — Rapor

tul Biroului International al Muncii 
(B.I.M.), dat recent publicității la 
Geneva, pune în lumină, printr-o se
rie de date noi. situația precară în 
care se găsesc statele Africii. Astfel, 
se arată că redresarea înregistrată 
după 1984. cu o rată de creștere de 
sub 2 la sută, n-a fost suficientă 
pentru a opri, continua scădere a 
venitului pe locuitor si nici n-a con
tribuit cu nimic la ameliorarea pie
ței muncii. Această situație — subli
niază raportul — reclamă un examen 
serios, căci dacă nu vor fi restabilite 
căile de creștere posibilitățile de 
redresare economică. în Africa vor fi 
foagie slabe.

Una dintre măsurile preconizate 
în document se referă la reorgani

„Cooperarea este principala cale de apropiere 
intre statele lumii11

Declarația președintelui Argentinei la conferința la nivel înalt 
a „Grupului celor opt"

LIMA 13 (Agerpres). — în orașul 
peruan Ica s-au încheiat lucrările 
celei de-a treia conferințe la nivel 
înalt a „Grupului celor opt", la care 
au participat președinții Argentinei, 
Braziliei. Columbiei, Mexicului, Pe
rului, Uruguayului si Venezuelei (Pa
nama nu a participat).

Participanții au trecut în revistă 
situația mondială și regională și au 
dezbătut o serie de probleme de 
importantă cardinală pentru statele 
din America Latină și Caraibi, cum 
sînt problema datoriei externe, lupta 
împotriva traficului de droguri, si
tuația economiei latino-americane, 
cooperarea la nivel regional etc.

Sînt necesare măsuri urgente vizînd asigurarea 
accesului Namibiei Sa independență 

Concluzii ale Biroului de coordonare al țârilor nealiniate
NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). 

— Biroul de coordonare al țărilor 
nealiniate a examinat în cadrul unei 
ședințe ce a avut loc la sediul O.N.U. 
de la New York situația din Nami
bia. în comunicatul adoptat la în
cheierea lucrărilor se relevă că este 
deosebit de important ca în perioada 
premergătoare alegerilor din acest 
teritoriu să se asigure implementarea 
neabătută a Rezoluției 435 a Consi
liului de Securitate. în document se 
exprimă. în același timp, adînca în
grijorare în legătură cu situația ac

Acțiunile de destabilizare întreprinse de regimul 
de la Pretoria împotriva țărilor vecine 

condamnate de un organism al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). 

— Acțiunile militare si de destabi
lizare întreprinse de Africa de Sud 
împotriva statelor vecine s-au sol
dat cu pierderi în regiune de 10 mi
liarde dolari in 1988 — se arată în- 
tr-un raport al Comisiei economice 
a O.N.U. pentru Africa intitulat 
„Destabilizarea sud-africană : costu
rile economice ale rezistentei din pri
ma linie fată de apartheid". Docu
mentul apreciază că. destabilizarea 
reprezintă principala cauză a rămî- 
nerilor în urmă pe plan econom'ic 
din zonă, iar în 1988 produsul brut 
al regiunii ar fi putut fi cu 40 la 
sută mal mare în absenta unei 
Africi de Sud. „Acest cost economic 
și uman enorm nu este pur și 
simplu efectul secundar al unei ac
țiuni militare, ci parte a unei stra
tegii preconcepute, menite să întă
rească dependenta de Africa de Sud 
a statelor din prima linie, cu avan

zarea structurilor de producție de 
asemenea manieră încît să conducă 
la reducerea deficitului balanței de 
plăți. Aceasta se impune cu necesi
tate deoarece dependenta țărilor 
africane de numai cîteva produse 
aflate în exporturile lor face ca 
Africa să fie foarte vulnerabilă si cu 
o economie la discreția fenomenelor 
externe.

Raportul B.I.M. subliniază impor
tanta revita'izării infrastructurilor si 
a capacităților de producție existen
te. în același timp, subliniază „rolul 
primordial" al statului în orientarea 
investițiilor snre „activitățile social
mente cel mai rentabile", asigurîn- 
du-se un cadru economic adecvat si 
corijindu-se „inegalitățile extreme".

în cursul lucrărilor conferinței, pre
ședintele Argentinei. Carlos Saul 
Menem, a declarat că : „Se impune 
o intensificare a cooperării regio
nale. dar și internaționale — rela
tează agenția Prensa Latina. Coope
rarea — a spus el — este calea prin 
care America Latină se poate apro
pia de restul lumii. Ori avansăm în 
spiritul vremii, ori vom rămîne pen
tru totdeauna la remorca istoriei".

Președintele Argentinei a precizat 
că nu este momentul unor lamentări 
sterile, ci momentul unor acțiuni 
hotărîte în direcția înfăptuirii pro
ceselor naționale de transformări de
mocratice.

tuală din Namibia, cu faptul că
R.S.A. încalcă spiritul si legea rezo
luției, menținîndu-si aici o conside
rabilă prezentă militară. Comunica
tul sprijină propunerea privind tri
miterea în Namibia ne perioada ale
gerilor a unei misiuni a Consiliului 
de Securitate si convocarea de ur
gentă a acestui organism al O.N.U. 
pentru adoptarea unor măsuri urgen
te în vederea traducerii în viață a 
planului O.N.U. vizînd accesul Ia 
independentă al Namibiei.

taje considerabile pentru aceasta 
din urmă.

în ceea ce privește costurile uma
ne ale destabilizării, raportul relevă 
că circa 750 000 de copii — care au 
decedat înainte de a atinge vîrsta 
de cinci ani — ar fi putut trăi dacă 
nu ar fi fost războiul. Lor li se 
alătură 1.5 milioane de refugiat! si 
sase milioane de persoane strămuta
te. lipsite de perspectiva de a-si a- 
sivura un trai în actualele condiții. 
Cifra pierderilor umane din ultimii 
zece ani se ridică la 1.5 milioane 
persoane, iar a celor economice — la 
peste 60 miliarde de dolari — \se 
arată în document. în încheiere, ra
portul reafirmă necesitatea ca toate 
statele lumii să sporească presiunile 
asupra regimului de apartheid de la 
Pretoria si să extindă / asistenta 
multilaterală de care au nevoie ță
rile din prima linie.

Poziție rezervată 
a Irlandei față de „piața 
unică“ vest-europeană

DUBLIN 13 (Agerpres). — Consi
liul național pentru economie și pro
bleme sociale al Irlandei a dat pu
blicității un raport în care se ana
lizează consecințele creării așa-zisei 
„Piețe interne unice" a C.E.E. pen
tru economia irlandeză. Documentul 
subliniază că Irlanda trebuie să re
vizuiască apartenența sa la C.E.E., 
intrucit așa-zisa „piață internă uni
că" va. fi avantajoasă țărilor C.E.E. 
dezvoltate din punct de vedere in
dustrial. ' Raportul respinge afirma
țiile comisiei speciale a C.E.E. pri
vind „influenta pozitivă" a unei a- 
semenea piețe asupra relațiilor e- 
conomice dintre țările membre. Ir
landa. relevă documentul, ar trebui 
să participe Ia o „revizuire a sis
temelor de cheltuieli și venituri ale 
C.E.E., care să asigure o redistribui
re a fondurilor de Ia țările bogate 
la cele sărace".

Schimbare de guvern 

in Norvegia
OSLO 13 (Agerpres). — în cadrul 

unei reuniuni a Consiliului de Stat 
al Norvegiei, primul-ministru Gro 
Harlem Brundtland a prezentat, vi
neri. regelui Olav al V-lea demisia 
guvernului. Pentru funcția de pre
mier a fost propus liderul Partidu
lui Conservator din Norvegia. Jan 
Syse.

Potrivit procedurii constituționale, 
Jan Syse ă făcut o vizită la pala
tul regal, unde a primit propunerea 
de formare a noului cabinet. într-o 
declarație făcută presei, premierul 
desemnat a menționat că lista com
ponentei viitorului guvern va fi pre
zentată suveranului luni, 16 octom
brie. în noul cabinet vor fi repre
zentate Partidul Conservator. Parti
dul Creștin Popular și Partidul de 
Centru.

I I ILE DE PRESA
e scurt

CONVORBIRI INDIANO-CHINE- 
ZE. China și India și-au exprimat 
dorința de a-și uni eforturile pentru 
înfăptuirea unei noi ordini econo- 

1 mice internaționale, s-a subliniat 
în cursul convorbirilor desfășurate 
la New Delhi între Wu Xueqian, 

' vicepremier al Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, si ministrul indian 

I de externe. Narasimha Rao. De 
asemenea, a fost reafirmat atașa
mentul celor două tari la nrinci- 

. piile coexistentei pașnice, pe baza 
cărora doresc să-si dezvolte rela
țiile bilaterale. In context, au fost 

, analizate posibilitățile de nromova- 
j re a raporturilor de cooperare din

tre China si India.
LA WASHINGTON au avut loc

• convorbiri între președintele
S.U.A., George Bush, și președin
tele Consiliului Executiv Federal 
al R.S.F. Iugoslavia, Ante Marko- 

i viei, aflat într-o vizită oficială to 
Statele Unite. Au fost examinate 
relațiile dintre cele două țări Si 

. aspecte ale evoluțiilor mondiale.

CERINȚA MAJORĂ A DEZVOLTĂRII COLABORĂRII PENTRU
«

subliniată de^tovarășul Milos Jakes la plenara C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia

PRAGA (Agerpres). — La Praga 
s-au încheiat lucrările plenarei C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia. în hotărirea 
adoptată se arată,. între altele, că au 
fost aprobate raportul Prezidiului 
C.C. al P.C.C. și proiectul noului 
Statut al partidului. Milos Jakes, 
secretar general al C.C. al P.C.C., a 
rostit cuvîntul de încheiere a . lucră
rilor plenarei.

în raportul Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia cu privire la 
activitatea partidului după cea de-a 
14-a plenară a C.C. al P.C.C. și sar
cinile în vederea celui de-al XVIII- 
lea Congres al partidului — prezentat 
de Milos Jakes — au fost trecute în 
revistă sarcinile care stau în fața 
P.C. din Cehoslovacia și a societății 
în vederea pregătirii Congresului al 
XVIII-lea al partidului și îndeplinirii 
prevederilor planului pe anul în curs. 
Se poate spune, a relevat raportorul, 
că situația politică din țară este în 
general stabilă, că politica P.C.C. se 
bucură de sprijin. A fost prezentat 
proiectul noului Statut al P.C. din Ce
hoslovacia. arătîndu-se că modifică
rile propuse vizează întărirea struc
turii organizatorice a partidului, a 
unității și capacității lui de acțiune.

în partea referitoare la politica ex
ternă se subliniază, intre altele, că 
Cehoslovacia este sincer interesată în 
dezvoltarea și adîncirea în continuare 
a colaborării multilaterale cu țările 
socialiste. Cehoslovacia, a spus vor
bitorul, va sprijini măsurile orientate 
spre consolidarea și dezvoltarea so
cialismului. în același timp, ea nu 
poate manifesta toleranță față de ase
menea fenomene din țări prietene, 
care sînt orientate ■ spre distrugerea 
orînduirii socialiste. Urmărim cu a- 
tentie evoluția acestor fenomene și 
tragem concluzii pentru noi, a spus 
Milos Jakes, adăugind însă că aceas
ta nu înseamnă, în nici un caz, că 
vom ceda în fața forțelor antisocia- 
liste, că vom permite ca partidul să 
înceteze a exercita influență asupra 
evoluției evenimentelor. Nu vom per
mite să ni se impună ceea ce contra
vine intereselor poporului cehoslovac, 
ale partidului nostru și Frontului Na
țional. Dacă subliniem că fiecare 
partid poartă răspunderea pentru so

ÎNTREVEDERE SOVIETO-AME- 
RICANA. Ministrul apărării al 
U.R.S.S., Dmitri Iazov, l-a primit 
pe șeful Statului Major al Forțelor 
Marinei Militare a S.U.A., amiralul 
Carlisle Trost, aflat într-o vizită 
oficială în Uniunea Sovietică. Au 
fost abordate aspecte ale relațiilor 
sovieto-americane pe plan militar.

STABILIREA DATEI ALEGERI
LOR GENERALE IN GRECIA. 
Președintele Greciei, Christos Sart- 
zetakis, a dizolvat, joi, Adunarea 
Națională aleasă în luna iunie a.c. 
și a convocat alegerile generale 
pentru 5 noiembrie. Sesiunea de 
constituire a noului for legislativ va 
avea loc la 20 noiembrie.

CANDIDATURA. „Concertarea 
celor 17 partide pentru democrație" 
din Chile, alianță a opoziției de
mocratice, a proclamat oficial, in 
cadrul unei mari adunări populare 
desfășurate la Santiago de Chile, 
candidatura la funcția supremă în 
stat a lui Patricio Aylwin. Alege
rile prezidențiale sînt programate 
să aibă loc Ia 14 decembrie. 

luționarea problemelor din propria 
tară, aceasta nu înseamnă nici pe de
parte că statele socialiste trebuie să 
depună eforturi mai mici pentru so
luționarea unei serii de probleme. 
Dimpotrivă, a'arătat vorbitorul, se 
impune să adîncim colaborarea ți, 
mai ales, să manifestăm grijă ca pro
blemele din diferite țări să nu exer
cite o influență negativă asupra dez
voltării colaborării economice.

în raport este condamnată cu fer
mitate campania deșănțată dezlănțui
tă împotriva R.D.G. de către R.F.G. 
și alte țări în legătură cu tentativele 
unor cetățeni ai R.D.G. de a trece 
ilegal în R.F.G., folosind în acest 
scop și Ambasada R.F.G. din Ceho
slovacia. Este vorba — a spus rapor
torul — de tendințe extrem de peri
culoase, revanșarde in esență, care 
pun la îndoială rezultatele celui de-al 
doilea război mondial, statu-quo-ul 
teritorial din Europa și urmăresc 
destabilizarea lui.

Evoluția situației din Polonia șl ’ 
Ungaria — s-a relevat în continuare 
— stîrnește în rîndul P.C.C, și al opl- j 
niei publice din Cehoslovacia un in- i 
teres deosebit. însoțit adesea de unele j 
temeri. în ambele țări au Ioc procese ,î 
contradictorii, se intensifică lupta în « 
cursul căreia se soluționează proble
ma caracterului politic și soclal-eco- 
nomic al dezvoltării lor în continuare. ■ 
în raport se exprimă convingerea că 
guvernul Poloniei va aprecia in mod 
corespunzător importanța relațiilor 
cehoslovaco-polone șl nu va permite 
perturbarea lor. .’

Se relevă, totodată, că relațiile din- -J 
tre Cehoslovacia șl Ungaria s-au În
răutățit ca urmare a încetării unila
terale a lucrărilor In sectorul ungar 
al sistemului hidroenergetic comun 
Gabcikovo — Nagymaros. Vom insis
ta ferm asupra îndeplinirii acordului, 
iar în cazul încălcării, acestuia vom 
solicita despăgubiri — a subliniat 
M. Jakes. Un mare risc 11 reprezintă 
subaprecierea pericolului naționalis
mului și încercările de propagare a 
acestuia și peste hotare. Unele cercuri 
din Ungaria încearcă să abuzeze de 
problema națională șl în ce privește 
R.S. Cehoslovacă — se subliniază in 
raportul prezentat de Milos Jakes.

LANSĂRI DE RACHETE PUR- 8 
TATOARE IN OCEANUL PACIFIC. 
Un comunicat transmis de agenția
T.A.S.S. anunță că. în perioada I 
17—26 octombrie 1989, în Uniunea 
Sovietică vor avea loc lansări de > 
rachete purtătoare în zone din [ 
Oceanul Pacific cu o rază de 30 
mile marine, avind coordonatele de 
22 grade și 35 minute latitudine 
nordică. 174 grade și 10 minute Ion- • 
gitudine estică. 17 grade și zece mi
nute latitudine nordică și 175 grade 
și 15 minute longitudine estică. 
Pentru asigurarea securității, pre
cizează T.A.S.S., guvernul sovietic ] 
roagă guvernele celorlalte state 
care folosesc căile marine și aerie
ne din Oceanul Pacific să dea dis
poziție organelor corespunzătoare 
ca navele și avioanele să nu pă
trundă în perimetrul maritim șl 
spațiul aerian respective zilnic în- 1 
tre orele 13,00—19.00 (ora locală). .

POLUARE. Aproximativ 190 000 
litri de combustibil s-au scurs în
tr-o zonă din Antarctica, ca urma
re a fisurării, din cauze necunos- * 
cute, a rezervoarelor in care erau 
depozitate, la baza S.U.A. Williams I 
Field — informează agenția Efe. ' 
Echipele de tehnicieni încearcă, la 
o temperatură de minus 40 grade 
Celsius, să înlăture poluarea pro
vocată de acest accident.

MITUL „ECONOMIEI DE PIAȚĂ

Șl DRAMA DE PE PIAȚA MUNCII
Dintre numeroasele aspecte ale nesocotirii drepturilor omului în 

lumea capitalului, unul se impune cu deosebire prin acuitatea manifes
tării șl prin urmările pe care le are pentru soarta a milioane și mi
lioane de oameni. Este vorba de dreptul esențial, ținînd de însăși na
tura umană : dreptul de a munci, de a avea asigurat un loc de mun
că. Acest drept fundamental, una din principalele cuceriri ale clasei mun
citoare, după lupte aspre și îndelungate, stă înscris in Carta universa
lă a drepturilor omului și în constituțiile unor state occidentale. Dar, 
așa cum se întimplă în societatea bazată pe exploatare și asuprire, le
gile scrise sînt anulate de Implacabila lege nescrisă a profitului, în nu
mele căruia cei puțini sacrifică fără scrupule drepturile celor mulți. Ta
bloul social al Occidentului vine' să spulbere mitul „economiei de 
piață", descalificîndu-i total pe apologeții lui, care se străduiesc să-i 
creeze capitalismului aureolă de „societate a bunăstării generale" și nu 
pregetă să finanțeze întoarcerea la o asemenea societate. Intr-un cuvint, 
realitățile din țările capitaliste, incepînd cu armata crescîndă de șomeri, 
sînt prin ele insele revelatoare pentru falsitatea acestor perorații, repre- 
zentînd, dimpotrivă, un necruțător act de acuzare la adresa rinduielilor 
din societățile bazate pe exploatare.

Armata celor „de 
în numele

Amploarea actuală a șomajului 
este reliefată de existența a 28,4 
milioane de șomeri în țările Or
ganizației pentru Cooperare Eco
nomică și Dezvoltare (O.E.C.D.), 
care grupează principalele 24 de 
state capitaliste industrializate. A- 
ceastă cifră reprezintă 7,3 la sută 
din totalul populației active a ță
rilor în cauză. împreună cu mem
brii familiilor, numărul șomerilor 
depășește populația R.F. Germa
nia, tara cea mai populată din 
Europa occidentală. Prognozele e- 
conomiștilor prevăd că în anul vii
tor rata șomajului urmează să urce 
in unele din aceste țări, in primul 
rind în Franța Si Marea Britanie, 
pină la zece la sută. Experți ai 
O.E.C.D. sînt de părere că obiec
tivul pe care și l-a propus orga
nizația în primii ani postbelici — 
creșterea economică pentru a so
luționa total problema ocupării 
forței de muncă — este irealiza
bil și. in consecință, a trebuit trep
tat să se renunțe ia el.

Cu ani în urmă, șomajul, acest 
veritabil cancer social, bîntuia zo-

prisos“, sacrificați 
profitului
nele industriale ale țărilor apuse
ne. cuprinzînd mai ales diversele 
categorii de muncitori — asa-nu- 
miteie „gulere albastre" — dar a- 
cum el afectează din plin și „gu
lerele albe", adică pe funcționari, 
șt „profesiile liberale" (medici, a- 
vocați. artiști etc.).

Nu mai puțin ilustrative sint da
tele referitoare la situația dlntr-o 
tară sau alta. Astfel, in Statele 
Unite, numărul celor aflați în cău
tare de lucru era. luna trecută 
(după datele Ministerului Muncii), 
de 6,6 milioane de persoane. In 
rîndul americanilor de limbă spa
niolă. nivelul urcă la 8,1 la sută, 
iar in rindul populației de cu
loare la 11.9 la sută.

Același tablou social dezolant 
îl Înfățișează țările membre 
ale Pieței comune. în Tratatul de 
la Roma, care stă la baza consti
tuirii organizației, este înscrisă, ca 
unul din principalele obiective, a- 
sigurarea ocupării forței de mun
că. dar această prevedere a ră
mas literă moartă : țările membre 
numără astăzi în jur de 15 mili

oane de șomeri. După un raport al 
„Eurostat", publicat cu trei luni în 
urmă, rata medie a șomajului pe 
ansamblul C.E.E. era de 9,3 la sută, 
nivelul cel mai înalt înregistrin- 
du-se in Spania (17,6 la sută). Cu 
diferențieri de la o tară la alta, 
tabloul se înfățișează. întunecat la

O piesă permanentă 
în angrenajul exploatării

în urmă cu aproape un deceniu, 
apologeții „economiei de piață" în
cercau să pună nivelul înalt al șo
majului în seama crizei provoca
te de sporirea drastică a prețului 
la produsele petroliere si în sea
ma politicilor adoptate de guver
nele occidentale pentru a evita o 
nouă spirală inflaționistă. Intre 
timp, prețul petrolului a scăzut pu
ternic. dar șomajul continuă să se 
situeze la cote ridicate, iar în une
le cazuri nici procesele inflaționis
te nu au fost stăvilite. Dincolo de 
influenta factorilor conjuncturali. 
rămîne adevărul că sistemul capi
talist nu a folosit nicăieri și nici
odată integral forțele de muncă, 
menținînd totdeauna un procent de 
șomaj, fenomen ce tine de însăși 
esența sistemului capitalist. în ul
timă instanță, aceasta ilustrează 
incapacitatea „economiei de biată" 
de a folosi complet resursele uma
ne. dînd loc la o enormă risipă a 
potențialului productiv. După une
le calcule, producția țărilor indus
trializate a înregistrat anul trecut 
pierderi de aproape 300 miliarde 
de dolari, ceea ce înseamnă cam 
10 000 de dolari de fiecare șomer, 
sumă care ar fi putut să asigure un 
venit relativ decent fiecăruia din 
cei rămași fără, lucru. In ce-i pri
vește pe capitaliști, aceștia găsesc 
In general mijloacele de a-și ga
ranta profiturile in orice Împreju
rări. Aparent paradoxal, ei obțin 
cîștig nu numai din exploatarea 
muncii, ci și din privarea omului 
de dreptul ia muncă. Se știe că o 
serie de guverne, mai ales social- 

scara întregii lumi capitaliste. Pînă 
și Japonia, țară care in întreaga 
perioadă postbelică a dus o poli
tică energică de ocupare deplină a 
forței de muncă, făcînd eforturi 
extraordinare in acest sens, a a- 
juns cu un timp în urmă Să pro
clame „starea de urgentă" în do
meniul muncii.

democrate. au declarat șomajul 
preocupare prioritară și fac încer
cări de a-1 reduce, pe calea încu
rajării investițiilor particulare, prin 
reduceri de impozite etc. Dar pa
tronii. care profită și de pe urma 
reducerii impozitelor, restructurea
ză activitatea de producție, redu- 
cînd de fapt locurile de muncă. La 
acest efect de moment se adau
gă altul pe termen lung : facilită
țile fiscale acordate patronilor re
duc veniturile statului prin care a- 
cesta ar putea să-și amplifice ac
tivitatea și să absoarbă o parte 
a brațelor de muncă „de prisos". 
Este cercul vicios care ține de în
seși structurile „economiei de pia
ță". S-ar cuveni adăugat că arma
ta șomerilor, a oamenilor dispuși 
să lucreze în orice condiții. îngă
duie patronilor să mențină salarii 
mai mici pentru muncitorii anga
jați și să realizeze pe această cale 
un profit suplimentar.

Se face mult caz în Occident în 
jurul faptului că cel ce-și pierde 
slujba ar deveni automat un fel 
de- rentier datorită ajutorului de 
șomaj. Zarva nu se justifică din 
mai multe motive. Mai întîi. aju
torul este insuficient, el renrezen- 
tînd o mică parte din salariul pri
mit în ultima perioadă de anga
jare. Apoi, ajutorul este temporar, 
descrește în timp și încetează după 
expirarea unui termen — variabil 
de la o tară la alta. încetează chiar 
înainte de termen in caz că șo
merul nu acceptă o ofertă de 
slujbă.

Multiple efecte distructive 
în viața socială

însoțitor permanent al capitalis
mului. șomajul a căpătat în ulti
mii ani dimensiuni de veritabilă 
criză a ocupării forței de muncă. 
Prin noile sale trăsături — ■ ca
racter de masă, durată, forme di
verse de manifestate —. el a de
venit o gravă problemă socială la 
scara întregii jumi bazate pe ex
ploatare. Cum pe bună dreptate 
scria săptămînalul francez „L’Ex- 
press". „in afara celor privilegtați, 
nici o categorie socială nu se mai 
poate considera invulnerabilă față 
de amenințarea acestui tăvălug care 
este șomajul". Lucru explicabil, 
căci concentrarea capitalului, une
ori pînă la dimensiuni de-a drep
tul aberante, are drept consecință 
inevitabilă un mare număr de fa
limente ale micilor producători si 
comercianti. ale unor pături de 
funcționari, toți aceștia devenind 
victime ale concurentei. Se petrec 
astfel dramatice schimbări de sta
tut social, de multe ori peste noap
te. Iar dacă schimbarea bruscă ri
dică probleme de adaptare și pen
tru cei ce urcă pe scara socială, 
coborirea are de regulă urmări du
reroase. uneori tragice. Consecin
țele pe plan social și uman vin să 
întregească cortegiul de trăsături 
nocive ale acestui flagel, născut și 
cultivat in fapt de orinduirea ca
pitalistă. Datorită lui. condițiile de 
existentă a milioane de oameni 
stau permanent sub un mare semn 
de întrebare, urmările fiind din 
cele mai nefaste : degradarea mo
rală și psihică. încălcarea demni
tății individului, sentimentul apă
sător de a- fi considerat inutil etc. 
Cit de distructiv este efectul șo
majului o demonstra un studiu 
elaborat de „National Council Of 
Economic Opportunity" din S.U.A., 
după care, la o creștere cu 1 la 
sută a șomajului, consecințele pe 
plan social sînt următoarele : spo
rirea cu 3,4 la sută a internărilor 
în clinicile de psihiatrie, cu 4 la 
sută a numărului de sinucideri. 
„Somaiul răspindit pe scară largă 
Si de durată — scria revista 
americană ..Time", are un nivel 
distructiv la toate nivelurile so
cietății. afectind încrederea in 
sine a individului, sporind tensiu
nile dintre clase și. în cele din 
urmă, erodînd etica muncii și va
lorile sociale care asigură bunul 
mers al economiei moderne".

De fapt, nu numai bunul mers 
al economiei, ci al întregii vieți so
ciale. căci, o dată cu concedierea, 
este bulversat însuși destinul per
soanei respective, de regulă al 
unei întregi familii, se spulberă 
planuri și visuri, ceea ce îl poa
te marca pe om pentru întreaga 
viață. Cît de puternic este resim
țită lovitura șomajului o spu
ne poetul francez Felix Leclerc: 
„Din o sută de mii de modalități 
de a ucide pe cineva / cea mai pe
riculoasă e împușcarea, / cea mai 
ecumpă e iulva de tun. / ea cere 
oameni obișnuiți cu zgomotul, / Se 
găsește oricind fringhia num^ă a 
spinz uratului, / dar ca să-i faci no
dul trebuie să te pricepi. / Nu, eu 
cred că cel mai simplu pentru a 
lua viața cuiva / e să-l împiedici 
să muncească !“. Apologeții capita
lismului bat multă monedă pe tema 
virtuților mobilității capitalului și 
a forței de muncă. Numai că. dacă

Nefericire
Ca plagă socială, șomajul e un 

rău pentru toți cei căzuți sub in
cidența lui. Dar în rîndurile ce
lor ce primesc lovitura funcționea
ză totuși un fel de ierarhie. Prio
ritatea la concedieri o au persoa
nele cu calificare redusă. în pri
mul rind tinerii. Aflați la vîrsta 
tuturor speranțelor.’ei își văd vi
surile spulberate chiar de la in
trarea în viitoarea vieții. înainte 
de a apuca să-si arate posibilită
țile. talentele. Tocmai de aceea el 
resimt mai dureros impactul refu
zului. care pentru multi poate a- 
vea urmări ireparabile. „Un tinăr 
care dorește să muncească valorea
ză cît tot aurul din lume" — su
nau cuvintele lăsate cu limbă de 
moarte de o tinără franceză (care 
s-a sinucis) spre a fi înscrise pe 
mormîntul ei. în ghetourile ur
bane din S.U.A.. Anglia sau R.F. 
Germania, șomajul în rîndurile ti
nerilor este de 3—4 ori mai mare 
decît între adulti.

O altă categorie prioritară la 
concedieri o reprezintă femeile, 
„înapoi la cratiță !“ — pare a fi 
cuvîntul de ordine în țările occi
dentale. care prin anii ’60 și chiar 
ceva mai tîrziu nu pierdeau oca
zia să-și afișeze progresele Ia ca- 

a transfera milioane de dolari este 
astăzi o treabă relativ simplă, nu 
pot fi transferați fără traume mul
țimea celor rămași pe drumuri.

Există și un alt aspect trist, vi
zibil actualmente în țările Europei 
occidentale. In rîndurile șomerilor 
se află multi din muncitorii ve
terani. care în anii postbelici au 
ajutat, tnfruntînd privațiuni de tot 
felul, la reconstrucția economiei ță
rilor lor lovite de năpasta războ
iului. Este o flagrantă ingratitu
dine fată de acești oameni, care, 
prin ceea ce au realizat si reali
zează. merită în cel mai înalt grad 
considerația publică. „Societatea 
noastră dezumanizată — scrie zia
rul „Le Monde" — are mai mult 
respect pentru un automobil stri
cat decît pentru un om victimă a 
unei concedieri abuzive. O mași
nă stricată poate fi rapid depana
tă. Cel care își pierde insă locul 
de muncă fără preaviz și fără in
demnizație va trebui să aștepte doi 
ani pînă cind patronul ii va fi plă
tit ceea ce 1 se cuvine. In timpul 
acesta, el nu are dreptul de a 
trăi".

„în trepte44
pitolul angajare In muncă a fe
meilor. Acum, pe ansamblul Pie
ței comune rata șomajului femi
nin este cu circa 35 la sută mai 
marș decît in rîndul bărbaților. 
Cam' aceeași diferență se înregis
trează si pentru populația de cu
loare. fără a mai vorbi de imi
granți. care de regulă sint primii 
refuzați la angajări.

Indiferent de categoria năpăstul- 
ților. un lucru rămîne cert : pri
varea individului de dreptul la 
muncă înseamnă de fapt anularea 
posibilităților sale de a-și exerci
ta alte drepturi. Din simplul mo
tiv că un om demoralizat din pri
cina concedierii, marcat de senti
mentul inutilității, obsedat perma
nent de ziua de miine și silit să 
bată drumurile in căutarea unui loc 
de muncă rămine absorbit de a- 
ceastă preocupare vitală, neavînd 
în general resurse pentru altceva. 
Astfel, oricîte drepturi politice și 
civice i-ar fi recunoscute prin ac
tele constituționale, ele îi rămin 
inaccesibile. Pe scurt, flagelul șo
majului vine să dezvăluie pregnant 
țesătura intimă a unei societăți 
unde exploatarea și inegalitățile so
ciale. departe de a se estompa, se 
adincesc mereu.

Vasile OROS

/

■» \ li»*.'

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA r Cod 71 341. București Piața Setatei! nr, 1. Tel. 17 so 10, 17 60 20. Abonamentele se fae la oficiile poștale șl difuzorii din Întreprinderi șl Instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" — 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea Grivițel nr. 64—66. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCtNTEU 40 360

/


