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Producția de export-realizată ritmic,
la înalt nivel calitativ!

La recenta Consfătuire de lucru pe 
probleme economice de la C.C. al 
P.C.R.. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat din nou. cu deosebită vi
goare. necesitatea ca toate cadrele 
de conducere, organizațiile de partid, 
toti oamenii muncii să-și concentre
ze atenția și să asigure cu priori
tate realizarea integrală a planului 
de export, respectarea prevederilor 
contractuale cu partenerii externi. 
Noi importăm cele mai multe ma
terii prime și resurse energetice — 
a subliniat secretarul general al 
partidului — iar toate acestea nu 
se pot obține decît cu un export co
respunzător de produse, care să a- 
sigure mijloacele necesare pentru o 
balanță echilibrată, pentru realizarea 
unui sold pozitiv. în vederea Întă
ririi rezervelor valutar-financiare, ca 
o cerință fundamentală pentru buna 
desfășurare a activității noastre eco- 
nomico-sociale.

Pe drept cuvlnt se poate afirma 
că sporirea volumului și a eficien
tei exportului, ca de altminteri ale 
ansamblului activității de comerț 
exterior, joacă un rol Însemnat. în 
actuala etapă și în viitor, pentru 
dezvoltarea generală echilibrată, ar
monioasă a economiei naționale, 
pentru creșterea avuției naționale șl 
a bunăstării Întregului popor. Este 
semnificativ. In acest sens, faptul că, 
potrivit prevederilor proiectului Pro- 
gramului-Directivă al celui de-al 
XIV-lea Congres al partidului, in 
cincinalul viitor ritmul de creștere a 
comerțului exterior. îndeosebi a ex
portului. va devansa dinamica veni
tului național și a producției ma
teriale. Un calcul simplu arată că 
ponderea exporturilor in totalul pro
dusului național brut va spori de la 
28 la sută in 1990 la circa 31 Ia sută 
în 1995. Semnificația acestei creșteri 
esta mai evidentă dacă ținem seamă 
că. pentru a fi realizată, circa 39 la 
sută din sporul produsului național 
brut al cincinalului 1991—1995 va tre
bui să fie destinat pieței externe. In 
același timp. Importurile vor spori 
lntr-un ritm ce va devansa, de 
asemenea, creșterea producției și 
a venitului național — ceea ce va 
contribui la aprovizionarea cores
punzătoare a economiei și. totodată. 
Ia lărgirea și diversificarea posibi
lităților de export, în condiții de efi
cientă sporită.

îndeplinirea acestor obiective pre
supune. înainte de orice, sporirea 
răspunderii cu care acționează co
lectivele. toți oamenii muncii, facto

rii de conducere de la toate nivelu
rile pentru înlăturarea neajunsu
rilor care persistă în acest do
meniu de activitate. Faptul că, 
în perioada trecută din acest an, 
ritmul de creștere a producției pen
tru export este de patru ori mai 
scăzut decît al producției-marfă in
dustriale arată — așa ctim sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — fap
tul că nu s-a înțeles în toate sec
toarele că exportul reprezintă pen
tru țara noastră o problemă funda
mentală a dezvoltării economico-so- 
ciale.

De bună seamă, nu trebuie pier
dute nici un moment din vedere pro
blemele legate de buna organizare 
a activității de producție propriu- 
zise, astfel încît toate contractele să 
fie onorate exemplar, la termenele 
convenite șl în • condiții ireproșabile 
de calitate. Răspunderea principală 
revine în acest sens înseși colective
lor de oameni ai muncii, organelor 
de conducere colectivă a acestora, 
care au datoria să asigure toate con
dițiile tehnice, materiale și umane 
pentru realizarea ritmică a produc
ției de export — inclusiv a aceleia 
pentru exportul indirect —. pentru 
vămuirea și expedierea ei operativă.

Realizarea unor produse de cali
tate. competitive pe piața externă, 
perfecționarea neîntreruptă a tehno
logiilor de fabricație și a mărfuri
lor oferite la export constituie ce
rințe obiectiv necesare, fără de care 
nici nu poate fi vorba de creșterea 
volumului și a eficientei exporturi
lor românești. De aceea există o 
strînsă legătură între export și în
făptuirea în fiecare unitate a unor 
programe de perfecționare a organi
zării și modernizare a producției 
bine fundamentate. Se poate afir
ma chiar că buna orientare si efi
cienta acestor programe pot fi mă
surate obiectiv tocmai cu ajutorul 
evoluției indicatorilor — cantitativi 
și calitativi — privind exportul.

Dar preocuparea pentru activitatea 
de comerț exterior nu poate , și nu 
trebuie să se limiteze la nivelul în
treprinderii sau al centralei. Mal 
mult decît oricînd. se simte în pre
zent nevoia adoptării unei strategii 
adecvate de promovare viguroasă 
pe piața externă a produselor româ
nești. îndeosebi a celor de vîrf. O 
asemenea strategie depinde în mod 
esențial de buna conlucrare pe filie
ra întreprindere — centrală — între
prindere de comerț exterior. Desigur, 
asigurarea contractelor, a desfacerii

pentru perioada imediat următoare 
nu poate fi trecută pe plan secun
dar. numai că o atenție mult mai 
mare trebuie acordată prospectării 
pieței externe, studierii atente și 
competente a tendințelor, prognozării 
evoluției viitoare a cererii într-un 
domeniu sau altul. Asigurarea unei 
informări temeinice a producătorilor 
în legătură cu dinamica cererii in
ternaționale. cunoașterea cit mai 
bună a exigențelor utilizatorilor pro
duselor reprezintă în fond un trai
nic suport pentru contracte viitoare, 
îmbinarea preocupărilor pentru vii
torul imediat cu cele pentru per
spectivă se dovedește în acest dome
niu. poate mai mult decît în altele, 
decisivă pentru creșterea volumului 
si a eficientei exportului.

Trebuie subliniat în mod deosebit 
faptul că, în condițiile economiei 
socialiste, există toate premisele o- 
biective necesare adoptării unei stra
tegii adecvate in comerțul exterior, 
întreprinderile producătoare, cele de 
comerț exterior, institutele de cer
cetare și proiectare, compartimentele 
de studii și marketing din diferite 
unități servesc, de fapt, aceeași cau
ză comună, sînt chemate să organi
zeze în așa fel activitatea încît să 
sprijine înfăptuirea politicii partidu
lui și statului nostru în domeniul 
comerțului exterior — ale cărei o- 
biective sînt formulate cu toată cla
ritatea. Drumul de la premisele o- 
biective către realitate trece însă 
printr-o angajare reală șl lipsită de 
prejudecăți a tuturor factorilor im
plicați — de la întreprindere și cen
trală. pînă la organele de sinteză 
care le coordonează activitatea la 
nivel national — pentru găsirea unor 
noi soluții de majorare a producției 
de export, pentru eliminarea nea
junsurilor serioase care mai persistă 
în acest domeniu.

O problemă de maximă însemnă
tate pentru actuala etapă de dezvol
tare. mai cu seamă după lichidarea 
datoriei externe — care a reprezen
tat un factor restrictiv pentru a- 
sigurarea excedentului valutar nece
sar — trebuie să îl reprezinte spo
rirea eficientei comerțului exterior, 
atît în privința Importurilor, cit. mal 
ales, a exporturilor. în acest con
text. preocuparea de bază a benefi
ciarilor. a factorilor de decizie de la 
diferite niveluri ierarhice va trebui să 
fie îmbunătățirea în continuare a 
structurii comerțului exterior, creș-
(Continuare in pag. a Il-a)

OLTENIȚA : Succese 
ale constructorilor de nave

Onorindu-sl titlul de fruntași in 
întrecerea dintre unitățile econo
mice ale județului Călărași, co
lectivul de oameni ai muncii de 
la Șantierul Naval Oltenița în- 
tîmpină Congresul al XIV-lea al 
partidului cu noi și remarcabile 
fapte de muncă, realizînd în de- 
vans contractele la export. Astfel, 
s-a reușit livrarea către partenerii 
de peste hotare, înainte de termen, 
a penultimei nave, de 5 000 tdw, din 
planul pe 1989. Totodată, a fost 
lansată ultima navă din seria 
de 3 300 tdw din planul pe a- 
cest an, cu 15 zile înainte de 
prevederile din grafice. De men
ționat că aceste motonave au un 
grad înalt de saturare, realizat in 
proporție de 85 la sută pe cala de 
montaj, ceea ce va scurta cu mult 
termenul de livrare. Constructorii 
de nave de aici sînt hotărîti să-și 
îndeplinească planul anual la ex
port în cinstea celui de-al XIV-lea 
Congres al partidului. (Mihail Du
mitrescu).

BUCUREȘTI : Livrări 
in avans

Produsele întreprinderii de Pielă
rie și încălțăminte „Progresul" din 
Capitală s-au impus în multe țări 
ale lumii, datorită calității lor. în 
acest scop, au fost aplicate măsuri 
privind crearea unor modele de în
călțăminte noi, competitive pe piața 
externă, organizarea unor linii de 
export specializate pe firme și mo
dele, dotate cu dispozitive de înal
tă productivitate, respectarea rigu
roasă a tehnologiilor, extinderea 
controlului interfazic și autocontro
lului. Ca urmare a atenției priori
tare acordate exportului, a respec
tului pentru marca fabricii, colec
tivul de aici și-a onorat toate co
menzile la export. în prezent, pe 
adresa unității au sosit noi comenzi 
din partea a numeroase firme din 
străinătate, care vor fi onorate în 
avans. Ca urmare a îmbogățirii co
lecției de modele, a devansării ter
menelor de execuție, colectivul de 
aici va realiza în trimestrul IV al 
acestui an un volum sporit de ex
port, concomitent cu aceasta desfă- 
șurîndu-se o intensă activitate de 
contractare pentru anul viitor. 
(Glieorghe Ioniță). .
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Trimisul special
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, joi. pe Mahmoud Vaezi, 
trimis special al președintelui Re
publicii islamice Iran, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Cu acest prilej, președintelui 
Nicolae Ceaușescu i-a fost înmînat 
un mesaj și i-au fost transmise un 
cald salut și cordiale urări din 
partea președintelui Iranului, Aii 
Akbar Hashemi Rafsanjani.

Mulțumind pentru mesaj șl 
urările adresate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a transmis pre
ședintelui Republicii Islamice Iran 
un salut, cordial, iar poporului ira
nian urări de prosperitate si pace.

al președintelui Republicii Islamice Iran
In timpul Întrevederii au fost 

evocate relațiile de colaborare sta
tornicite între România și Iran pe 
plan politic, economic, tehnico-știin- 
țific, cultural, precum și în alte 
domenii de interes comun, subli- 
niindu-se rolul hotăritor al Intîlni- 
rilor și convorbirilor la nivel înalt 
în dezvoltarea colaborării pe mul
tiple planuri dintre țările noastre, 
ce corespunde intereselor ambelor 
popoare, cauzei păcii, înțelegerii și 
conlucrării între națiuni.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale situației interna
ționale actuale, o atenție deosebită 
fiind acordată acțiunilor privind 
dezarmarea, lichidarea subdezvoltă

rii, soluționarea justă șl durabilă, 
numai pe cale politică, prin trata
tive, â conflictelor existente In di
ferite regiuni ale globului.

A fost reliefată însemnătatea întă
ririi in continuare a conlucrării 
dintre România și Iran pe arena 
mondială, în vederea creșterii con
tribuției celor două țări la edifi
carea unei lumi a păcii și secu
rității. destinderii si cooperării in
ternaționale.

La primire a participat tovarășul 
loan Totu. ministrul afacerilor 
externe.

A fost de față Mohammad J. 
Gohari, ambasadorul Iranului la 
București.

Președintele companiei australiene „Hancoock Mining Ltd"
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, joi, 19 octombrie, pe Lang 
Hancoock. președintele companiei 
„Hancoock Mining Ltd" din Austra
lia, care se află in vizită în țara 
noastră.

Oaspetele a exprimat calde mulțu
miri pentru întrevederea acordată, 
pentru posibilitatea de a vizita 
România.

în cursul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost abordata 
aspecte privind dezvoltarea cola

borării dintre Întreprinderi românești 
și compania australiană „Hancoock 
Mining Ltd".

La primire a participat tovarășul 
Ștefan Andrei, viceprim-ministru al 
guvernului.

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
MARELE EROU AL ROMÂNIEI SOCIALISTE, 

OMAGIUL, DRAGOSTEA Șl RECUNOȘTINȚA 
TUTUROR COMUNIȘTILOR, ALE ÎNTREGULUI POPOR 
Telegrame adresate secretarului general al partidului de participanții la conferințele 
de dări de seamă și alegeri ale organizațiilor orășenești și comunale de partid
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- parte integrantă a procesului revoluționar de edificare 

L a socialismului, de formare a omului nou

SOCIETATEA SOCIALISTĂ - SOCIETATE
A DREPTĂȚH ȘI EGALITĂITI SOCIALE

Rezultatele constant bune ob
ținute de întreprinderea ..Steaua 
Electrică" din Fieni au o expli
cație cit se poate de exactă : 
permanenta modernizare a 
fluxurilor de fabricație, corela
tă cu înalta pregătire profesio
nală a tuturor oamenilor mun
cii. Practic, In fiecare secție da 
producție s-au introdus instala
ții și agregate moderne de mare 
randament, ceea ce asigură nu 
numai însemnate sporuri de 
producție, ci și o calitate supe
rioară a corpurilor de iluminat 
realizate în această unitate eco
nomică fruntașă în întrecerea 
socialistă. Printre altele, de 
curînd, ca urmare a măsurilor 
luate au fost asimilate în fa
bricație noi corpuri de iluminat 
de mică putere, răspunzindu-se 
astfel cerințelor beneficiarilor 
interni și partenerilor de peste 
hotare.

In imagine : aspect din secția 
nr. 2 de produse speciale — 
corpuri de iluminat cu incan
descență. (Eugen Dichiseanu).

Drobeta-Turnu Severin.
> mai 1982... Prezenți în 
partea de nord a orașului, 
pe locul numit Halinga, 
sute și sute de tineri, ve- 
niți din toate colțurile ță
rii. Se deschideau larg por
țile unui nou Șantier Na
țional al Tineretului. O- 
biectivul la a cărei con
strucție urmau să participe 
tinerii — Centrala Electri
că și de Termoficare Dro
beta-Turnu Severin. Adică 
inima unei noi, puternice 
și moderne platforme in
dustriale.

Se trasaseră, pînă în 
acea zi, primele drumuri. 
Se vedeau, din loc în loc, 
porțiuni de teren distinct 
delimitate. Citeva utilaje 
de mare putere se aflau 
deja pe poziții de lucru. 
Fronturile de lucru, atît la 
construcții, cit și la montaj, 
trebuiau să se extindă cit

doilea grup, al treilea, al 
patrulea. Unii dintre tineri 
stăpîneau deja meserii 
care le-au permis integra
rea rapidă în formațiile de 
constructori și montori. 
Alții s-au apucat serios să 
învețe. Ajutați, se înțelege, 
de cei vîrstnici, care aveau 
experiența atîior șantiere. 
Punctele de lucru s-au tot 
extins. Și problemele teh-
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luții din cele mal Ingeni
oase, care au dus la spori
rea randamentului mun
cii. Din această trudă, din 
această sudoare au crescut, 
impresionant, dimensiuni
le termocentralei. Și bucu
ria a fost deopotrivă pen
tru tineri și vîrstnici a- 
tunci cînd s-a pus în pa
ralel primul grup de 
50 MW. O frumoasă izbin-

doua premieră. La inter
val și mai scurt de timp și 
a trei*a  premieră. Montajul 
la cel de-âl patrulea grup 
a durat cu aproape 3 luni 
mai puțin în comparație 
cu primul. Punerea în pa
ralel a fost — și la acest 
grup — o reușită deplină. 
Toate utilajele — numai 
de fabricație românească, 
la fel ca și la cele trei

DEMNITATEA MUNCII

mai repede pe spații tot 
mai largi și prin puterea 
brațelor și a minții celor 
care trăiau emoția unui a- 
semenea moment plin de 
semnificație. Termenele 
erau riguros delimitate.

Tinerii, încă de la în
ceput, și-au înțeles bine> 
răspunderea. Eforturile, 
angajarea în muncă trebu
iau să fie pe măsură. Pri
mul grup de 50 MW și ca
zanul de 420 tone abur pe 
oră aveau termen apro
piat de intrare în funcți
une. La intervale tot mai 
•curte de timp urmau al

nice, care cereau grabnică 
rezolvare, au devenit tot 
mai complexe. Nu de pu
ține ori, unul sau altul 
dintre tineri a venit cu o 
idee, cu o soluție, surprin- 
zîndu-i. adesea, plăcut, pe 
cei cu mulți ani de mun
că la număr. „Cresc tine
rii și cresc bine, frumos — 
mărturiseau aceștia. Sint 
ambițioși și ăsta-i un lu
cru bun. învață, caută și 
știu ce anume să găseas
că". Sigur, au fost și mul
te nopți cu puțină odihnă. 
Dintr-un motiv sau altul, 
la anumite faze ale con
strucției au apărut uneori 
și rămîneri in urmă. Mai 
ales în astfel de situații a 
fost necesară mai multă 
încordare, s-au găsit și so

dă. Experiența s-a îmbo
gățit. „E posibil să scurtăm 
perioada de montaj la cel 
de-al doilea grup?" — ii 
frămînta gîndul acesta pe 
tineri. A fost suficient să 
se pună această întrebare. 
S-au regrupat forțele. în 
ordinea priorității fazelor 
de execuție. Conducătorii 
de formații au ridicat 
„cota" răspunderii, cea a 
exigenței. Pe un mare șan
tier, cu mii de oameni și 
zeci de puncte de lucru, se 
impunea aceasta. S-a por
nit o ofensivă hotărîtă și 
împotriva celor care nu se 
prea împăcau cu discipli
na. Brigadierii și-au re
evaluat capacitatea efor
tului și au văzut că pot și 
mai mult. Și a venit și a

grupuri anterioare — s-au 
comportat, în sarcină, ire
proșabil.

Ziua de 11 mai din acest 
an s-a înscris la loc de 
cinste în cronica acestui 
mare obiectiv. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împre
ună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost, oaspeți 
dragi ai acestui destoinic 
colectiv de muncă. Mo
ment de nemărginită bucu
rie, trăit de energeticieni 
și brigadiera Clipe de pu
ternică vibrație patriotică. 
S-a prezentat, cu acest 
prilej, un însuflețitor ra
port : pînă în această zi se 
aflau în funcțiune 4 gru
puri de cîte 50 MW fiecare 
și 4 cazane de cîte 420 tone 
abur pe oră fiecare. Cei

peste 6 000 de brigadieri, 
care și-au pus — î'n inter
valul la care ne referim — 
semnătura demnă a fapte
lor pe ceea ce s-a realizat, 
au o parte considerabilă 
de contribuție la făurirea 
acestei izbînzi. An de an 
pornind din acea diminea
ță de mai 1982, data des
chiderii șantierului, anga
jamentele asumate au fost 
realizate și depășite. Nu
mai ei, brigadierii — har
nici, inventivi, aflați in 
permanentă autodepășire 
— au realizat un volum de 
construcții-montaj în va
loare de peste 1,8 miliarde 
lei. Pînă acum !

Apreciind aceste rezulta
te, secretarul general al 
partidului a cerut acestui 
nou detașament muncito
resc — în care, firește, se 
includ și brigadierii — 
să-și sporească și mai mult 
eforturile, să caute noi și 
eficiente soluții pentru a 
scurta și mai mult terme
nele de punere în funcți
une la viitoarele grupuri 
energetice. Colectivul de 
muncă și-a luat un anga
jament pe care este hotă- 
rît să-l respecte întocmai. 
Un bilanț la fel de rodnic 
se pregătește pentru întîm- 
pinarea Congresului al 
XIV-lea al partidului. La 
grupurile 5, 6, 7 se grăbesc 
lucrările de construcții, 
cele de montaj. Fazele se
(Continuare in pag. a V-a)

Dintotdeauna popoarele. In fiecare 
etapă a dezvoltării lor economice și 
sociale, au durat valori fundamen
tale în baza cărora și-au ordonat 
gîndirea și acțiunea practică. Aceas
tă realitate este proprie Si progresu
lui istoric al poporului român. Unele 
dintre valorile ce au fost făurite în 
tumultul veacurilor sint si azi 
actuale. Lor li se adaugă vălorl noi. 
născute în anii revoluției si con
strucției socialiste, cu deosebire în 
pătrarul de veac ce a trecut de la 
Congresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român, între valorile ce sînt 
în prezent definitorii pentru socie
tatea noastră socialistă, o deosebită 
însemnătate are sistemul democrației 
muncitorești-revolufionare.

Este un adevăr fundamental, 
confirmat de viață, de istorie, acela 
că. în societatea socialistă româneas
că. toate marile acte politice ale 
partidului și statului, ale președinte
lui țării poartă girul întregului po
por. Noua orînduire socială se con
struiește cu poporul — fapt care a 
cerut partidului și îl cere în conti
nuare un susținut efort pentru a 
face să devină active resursele de 
abnegație, de eroism In muncă, de 
creativitate, de inițiativă ale între
gii națiuni, pentru a asigura valori
ficarea lor deplină. Și se construiește 
pentru popor — ceea ce impune să 
fie făurite nu valori in sine, ci va
lori de întrebuințare, economice, po
litice. ideologice, sociale, morale, care 
să fie de folos întregii noastre na
țiuni. Această pregnantă realitate, 
ce se afirmă la nivelul întregii so
cietăți. a devenit posibilă în condi
țiile în care, așa cum arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. „am dez
voltat larg formele democratice, 
pornind de Ia faptul că democrația 
și socialismul, umanismul sint de 
nedespărțit".

Această idee novatoare, cu profun
de rezonante în strategia partidului 
nostru de dezvoltare economică și 
socială a patriei, constituie „coloana 
vertebrală" a întregului sistem al 
democrației munci torești-revoluțio- 
nare. Tot ce alcătuiește prezentul 
României socialiste a fost realizat 
cu poporul și pentru popor. Tot 
ceea ce se va adăuga de aici înainta 
patrimoniului național, material și 
spiritual, se va înfăptui, de aseme
nea, cu poporul și pentru popor. Pe 
acest adevăr se întemeiază viziu
nea unitară a partidului, a secretaru
lui său general și a întregii națiuni 
române cu privire la asigurarea 
progresului multilateral al țării.

Concepția revoluționară, științifică 
a Partidului Comunist Român, a 
secretarului său general, pe deplin 
validată de practica socială, acordă 
o însemnătate deosebită participă-

rii democratice a poporului la 
conducerea societății. Așa cum se 
subliniază în Tezele pentru 
Congresul al XIV-lea. această idee 
revoluționară nu numai că nu con
travine creșterii rolului de centru 
vital al partidului, dar întărește 
acest rol. în Teze se relevă : 
„Continuitatea procesului revoluțio
nar face ca existența partidului unio 
al clasei muncitoare. întărirea rolu
lui său politic conducător, dezvol
tarea largă a legăturii organice cu 
poporul, cu celelalte organisme ale 
democrației muncitorești-revoluțio- 
nare să constituie o necesitate 
obiectivă In construcția socialismului".

A devenit. In societatea noastră 
socialistă, un fapt firesc ca poporul 
să participe la conducerea statului, 
la soluționarea tuturor problemelor 
țării. Au fost instituite forme acti
ve care amplifică participarea mase
lor la întreaga viață economică, 
socială și politică. De la consiliile 
oamenilor muncii și adunările gene
rale ale proprietarilor, producători
lor șl beneficiarilor. în unitățile eco- 
nomico-sociale, pînă la congresele 
si consfătuirile naționale, pe ramuri 
de activitate, o paletă largă de mo
dalități concrete asigură transpu
nerea în fapt a adevărului că socia
lismul se construiește cu poporul, 
pentru popor.

Dacă în primele etape de după 
1965 predominante au fost crește
rile extensive, iar apoi s-a asigurat 
echilibrul între factorii extensivi și 
cei intensivi, acum. în noua etapă, 
se realizează dezvoltarea intensiv- 
calitativă a tării. Etapele dezvoltării 
extensive au trecut ; în prezent, ne 
aflăm într-o perioadă de puternică 
afirmare a noii calități a muncii și 
vieții. Șl de aici înainte, ca și pînă 
acum — așa cum prevăd documen
tele programatice pentru Congresul al 
XIV-lea —. transformările calitative 
profunde In sistemul economiei na
ționale. In toate domeniile vieții 
sociale implică participarea activă a 
întregului popor. Dar acum. mai 
mult decît în oricare dintre etapele 
precedente, nici creșterea economică, 
nici dezvoltarea societății, în gene
ral. nu pot fi înfăptuite cu eficientă 
maximă fără a se asigura perfec
ționarea continuă a formelor și mo
dalităților concrete de conducere de
mocratică. Se desprinde cu limpezi
me. de altfel, din Tezele pentru 
apropiatul forum comunist, ideea că 
democrația socialistă nu constituie o 
problemă în sine. Ea se dovedește a 
fi o problemă complexă dintr-un 
complex de probleme care compun, 
la scara întregii națiuni, efortul de 
edificare a noii societăți. Pentru că 
democrația nu poate fi separată nici

de creșterea economică, nici de dez
voltarea științei. învățămîntului și 
culturii, nici de intensificarea activi
tății politico-educative. Totodată, 
prin activizarea formelor democra
tice de conducere se asigură parti
ciparea efectivă șl responsabilă a 
întregului popor la ridicarea patriei 
pe noi trepte, tot mai înalte, de 
progres, de civilizație socialistă. Este 
semnificativă, în acest sens, subli
nierea făcută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în expunerea la 
Plenara din iunie 1982. adoptată 
de Congresul al XIII-lea ca program 
ideologic al partidului : „Putem afir
ma că democrația muncitorească 
socialistă este superioară oricărei 
forme de democrație cunoscută în 
istorie, inclusiv democrației bur
gheze".

Dacă democrația noastră muncito- 
rească-revoluționară este superioară 
oricărei alte democrații. o cauză 
fundamentală o constituie faptul că 
ea se bazează pe proprietatea so
cialistă. a cărei valoare este unitară, 
atotcuprinzătoare și indivizibilă. 
Din acest motiv, ideologia capitalistă 
preferă să se cantoneze în înțelesul 
etimologic al democrației, ocolind 
cîteva întrebări de esență politică și 
economică. A analiza în profunzime 
conținutul democrației, la nivelul 
unei societăți, înseamnă, mai întîi. a 
răspunde la cîteva întrebări fun
damentale : Cine deține în fapt 
puterea politică ? Cine stăptnește 
mijloacele de producție ? în ce mă
sură masele participă la conducerea 
statului, a societății și dincolo de 
urnele de vot. în viața de zi cu zi ? 
Fără o analiză aprofundată a aces
tor probleme, orice discuție despre 
democrație rămîne la suprafața lu
crurilor.

Niciodată. In decursul istoriei, bur
ghezia nu a abordat global aceste 
probleme. în general, burghezia a 
întemeiat conceptul de „egalitate" 
pe un abstractionism politic. Mai 
vechile doctrine, care au furnizat 
revoluției franceze bine cunoscuta lor 
zincă „libertate, egalitate, fraterni
tate". porneau de la un om abstract 
și de la drepturi abstracte, formale. 
Pentru că a promova egalitatea în 
drepturi Intr-o societate scindată 
în clase antagonice. în bogați și 
săraci. în care inegalitatea economi- 
co-socială este o realitate structurală 
înseamnă, fără îndoială, a transfor
ma dreptul într-o ficțiune.

Noile doctrine burgheze se dove
desc mai „subtile". Se pornește de 
la genetică și se vîntură ideea că 
relațiile de inegalitate sînt proprii 
oricărui sistem viu. Pe această bază 
a fost actualizat vechiul concept
(Continuare în pag. a IV-a)
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RECOLTAREA COLTORILOR DE
BUZĂU: Puternică mobilizare a forțelor 

de la sate la lucrările din cîmp
Ca urmare a 

comandamentul . 
gricultură, la lucrările de recoltare 
și insămînțări se înregistrează rit
muri superioare celor planificate. 
Inginerul Sandu Lambru, directorul 
general al direcției agricole județene 
precizează : „Ne apropiem de final 
cu strîngerea strugurilor pentru vin 
șl a merelor, iar porumbul și sfecla 
de zahăr au fost recoltate de pe 90 
și, respectiv. 92 la sută din supra
fețele cultivate. La semănatul griu
lui am reușit să recuperăm restan
tele cauzate de ploile căzute in 
prima săptămînă din octombrie. 
Începînd din această săptămînă 
ne-am concentrat forțele la elibera
rea terenului de producția secunda
ră, transportul și depozitarea aces
teia în bazele furajere și, mal ales, 
la efectuarea ogoarelor adinei de 
toamnă pe cele 149 000 hectare”.

Așa după cum aveam să consta
tăm, locuitorii satelor, ajutați de 
oameni ai muncii din unitățile in
dustriale continuă recoltarea porum
bului, a sfeclei de zahăr și a legu
melor. Exemple edificatoare în acest 
sens am constatat în comunele Glo- 
deanu Siliștea, Boldu, Puiești, Rușe- 
țu, Gura Teghii, Siriu, Podgoria, Zi
duri, Sărata Monteoru, Săgeata, în 
noile orașe agroindustriale Pogoane
le și Nehoiu. „Instabilitatea vremii 
ne-a determinat să Intensificăm la 
maximum ritmul recoltării și al se
mănatului — ne spune tovarășul 
Gheorghe Popescu, primarul comu
nei Glodeanu Siliștea. Nu vrem să 
pierdem nimic din roadele bogate 
ale acestei toamne și, alături de co
operatori, am mobilizat la cîmp pe 
toți ceilalți oameni ai muncii din 
sectoarele neagricole ale comunei".

Un frumos exemplu de hărnicie și

măsurilor 
județean

luate 
pentru

da 
a-

răspundere față de soarta actualei 
recolte și a celor viitoare il oferă 
și cei 800 de cooperatori din orașul 
agroindustrial Nehoiu, care, în frun
te cu primarul Valerian Nedelcu, au 
coborît de la munte, în cabanele de 
la marginea Bărăganului, asigurind 
finalizarea grabnică a strîngerii și 
depozitării întregii recolte și înca
drarea semănatului griului în epoca 
optimă.

Oamenii muncii de la întreprinde
rea de Industrializare a Sfeclei de 
Zahăr Buzău desfășoară o activitate 
susținută pentru prelucrarea la un 
grad superior a materiei prime, 
avind ca 
damenta 
hărulul.

scop obținerea unor ran- 
superioar» la extracția za-

IALOMIȚA: Măsuri de intensificare a
livrărilor la fondul de stat

în Județul Ialomița, toate forțele 
existente în unitățile agricole și la 
sate sînt mobilizate 
grabnică 
în cîmp. 
dînci de 
rli unor 
viitoare, 
derea între

porumbului cu transportul pentru ca 
știuleții aflați în grămezi pe cîmp 
să fie depozitați in condiții op
time de conservare.

Majoritatea unităților agricole 
cooperatiste din județul Ialomița 
reușesc să transporte porumbul în 
ritm cu recoltarea, zilnic însemnate 
cantități ajungînd în bazele de 
recepție. In ultimele cinci zile, 
ritmul livrărilor la fondul de stat a 
sporit simțitor. In perioada 12—18 
octombrie, zilnic s-au livrat la fon

.. _______ la strîngerea
a roadelor care se mai află 
la executarea arăturilor a- 
toamnă în vederea asigură- 
temelii puternice recoltelor 
Porumbul, care deține pon- 

____ ____ culturile cerealiere, a 
fost recoltat de pe 85 la sută din cela 
75 572 hectare, iar prin măsurile 
adoptate de comandamentul județean 
pentru agricultură, măsuri care sînt ucunuuic, uiuk 
urmărite cu răspundere si exigență dul de stat între 11 000 și lSJÎOCMone. 
de către toti factorii cu responsabili- " 
tătl și competente în cadrul campa
niei da toamnă, s-au creat toate 
condițiile ca In această săptămînă 
lucrarea să fie finalizată și Întreaga 
producție transportată și depozitată 
în bazele de recepție. O atenție deo
sebită se acordă corelării recoltării

SteUan CHIPER 
corespondentul „Scînteii"

Cooperativa Agricolă de Producție 
Gîrbovi, de exemplu, a livrat pînă 
la 18 octombrie la fondul de stat 
peste 5 000 tone, Cooperativa Agrico
lă de Producție „Gheorghe Doja" — 
4 100 tone, iar cooperativele agricole 
de producție Fierbinți, Sfîntu Gheor
ghe, Grindu, Amara, Ciulnița, Gri- 
vița și Scînteia — între 2 500 șl 3 500 
tone. Ca rezultat al producțiilor mari 
realizate, unitățile respective au 
toate condițiile ca, In acest an, să 
valorifice la fondul de stat, peste 
prevederile contractuale, importante 
cantități de porumb.

Transportul porumbului șl livrarea 
cantităților prevăzute la fondul de 
stat trebuie mult intensificate mai 
ales de către cooperativele agricole 
de producție din Armășești, Vlădeni 
și Sălcioara. De pildă, Cooperativa 
Agricolă de Producție din Armășești 
din cele 2 447 tone contractate la 
fondul de stat nu livrase, pînă pe 
17 octombrie, nici măcar o tonă. 
Iată de ce organele locale de partid 
și de stat din aceste localități tre
buie să se implice mai mult In 
sprijinirea concretă a unităților agri
cole, în ce privește livrarea porum
bului la fondul de stat.

Mlhal VIȘO1U
corespondentul „Scînteii"

Acțiuni susținute pentru extinderea
livezilor intensive

Experiențe și rezultate în județul

Noile capacități productive, 
puse la timp în funcțiune!

ziarul nostru a abordat problemeleîn repetate rînduri, 
programelor de Investiții prin prisma răspunderilor concrete ____
constructorilor, montorilor, beneficiarilor, furnizorilor de utilaje si pro- 
iectanților. Fiecare in parte și toți acești factori la un loc sînt cel care 
pot să asigure, printr-o strînsă conlucrare, realizarea, pas cu pas, a 
tuturor lucrărilor, respectarea graficelor Întocmite, pentru punerea in 
funcțiune la termenul stabilit a obiectivelor economice.

Pornind de Ja cele precizate, am făcut o investigație pe 
Centralei Electrice sl de Termoficare „Frogresul"-BucurestL

realizării 
ce revin

șantierul

Ce prevăd graficele 
de lucrări și ce s-a realizat

Constructorii și montoril de pe 
șantierul Centralei Electrice »i de 
Termoficare „Progresul" din Bucu
rești afirmă că in lungul timp de 
cînd își desfășoară activitatea la 
acest obiectiv s-a statornicit o bună 
conlucrare cu beneficiarul. Și credem 
că așa se prezintă intr-adevăr lucru
rile, chiar dacă marile îhtîrzieri cu 
care au fost finalizate obiectivele de 
aici, re-reprogramarea termenelor de 
punere în funcțiune a întregii capa
cități proiectate ar putea infirma o 
asemenea opinie.

Se cuvine să precizăm că lucră
rile la acest obiectiv au Început cu 
mai multi ani în urmă, plnă la 
ora _ __ 21 I1I.ZZ ZZ_Z_.
ploatare trei grupuri energetice, 
fiecare avind o putere instala
tă de 50 MW. Po
trivit proiectului 
initial, pînă în 
prezent trebuiau 
finalizate si lu
crările la grupul 
nr. 4 de 50 MW. 
Care este stadiul 
fizic la acest a- 
gregat 7

Echipele de muncitori sint pre
zente la program cu întregul efec- „__ . _  .
tiv. Fiecare om știe precis ce are montaj necesare nu se pot finaliza 
de făcut La „sala mașini" ing. Ion în timpul rămas Ia dispoziție. Prac- 
Ionescu, șeful brigăzii complexe • tic. situația se prezintă astfel i mon- 
nr. 1, din cadrul Antreprizei „Ener- ' ...................
gocanstructia". verifică dacă activi
tatea se desfășoară conform pro- 
? ramului zilnic stabilit. „Am predat
a montaj, ne spune acesta, plat

forma pentru turbină, sala mașinilor, 
estacada din față șir A, circuitul 
de apă pentru răcire, corp interme
diar, iar în prezent se lucrează la

actuală fiind date în ex-

de care dispune brigada 
să fje distribuită in mare 
alte șantiere. „Ce altceva 
face ; să-1 ținem aici fără să le 
dăm de lucru 7 Formațiile prezente 
sînt suficiente pentru a asigura 
toate fronturile de lucru create. 
Ceea ce ne lipsește însă sînt utila
jele și echipamentele tehnologice. 
Nici la această oră n-am primit 
nimic din conductele limită pentru 
turbină, din conductele de Înaltă 
presiune si temperatură 
stalatia de alimentare a

— Care este termenul 
în funcțiune a grupului nr. 4 7

— în decembrie anul acesta, dar 
cu siguranță nu se va respecta. 
Multe din utilaje au sosit in altă 
ordine decît cea de montaj șl deci 
n-au făcut altceva decît să spo
rească stocul creat la beneficiar. 
Presupunînd Insă că toate echipa
mentele ar sosi mîine. tot se va

a trebuit 
parte pe 

puteam

pentru in- 
turbinel". 
de punere

— Din totalul furniturii necesar» 
turbinei nr. 4. întreprinderea d» 
Mașini Grele București a livrat doar 
10 la sută, cantitate care in cea mal 
mare parte a fost montată. La ca
zanul nr. 4 n-au inceput lucrările 
lntrucît, lipsește construcția metalică 
pe care o așteptăm de la între
prinderea Construcții Metalice Ca
ransebeș. In aceeași situație sînt si 
circuitele de înaltă presiune și 
Înaltă temperatură, lntrucît n-am 
primit furnitura respectivă de 
la Întreprinderea „Vulcan". Nici 
la cazanul nr. 3 nu pot fi 
terminate lucrările. „Pereții mem
brană" de la „Vulcan" abia acum 
au inceput să sosească. Termenele 
de livrare au expirat. Unele de 
acum 3—4 luni. La altele, termenele 
s-au stabilit pentru trimestrul XV 
a.c, si trimestrul I anul viitor.

— Așadar, conform planului d» 
investiții pe acest an. Centrala E- 
lectrică și de Termoficare „Progresul" 
ar trebui să producă la Întreaga ca
pacitate proiectată peste două luni, 
dar utilajele vor sosi abia.» la 
Începutul anului viitor 1

— In ce ne privește, am tinut per
manent legătura cu furnizorii si 
le-am solicitat in repetate rînduri 
Să respecte termenele planificate.

— Pa șantier am constatat că aii 
primit și utilaje 
care nu respectă 
ordinea de mon
taj.O cerință esențială și cîteva rămîneri 

în urmă înregistrate pe șantierul 
Termocentralei „Progresul" București

depăși termenul prevăzut In pro
gramul de investiții. Lucrările de

în județul Iași, unda o mare parte 
din suprafața agricolă este situată 
pe pante, dezvoltarea pomiculturii 
este de mare însemnătate pentru 
punerea pe deplin în valoare a aces
tor terenuri, fiind de natură să con
tribuie la îndeplinirea obiectivului 
principal cuprins in proiectul Pro- 
gramului-Dlrectivă. acela de a se 
acționa cu toată fermitatea pentru 
conservarea si ridicarea potențialu
lui productiv al fondului funciar. Si 
trebuie arătat din capul locului că. 
in ultimii ani. în județul Iași au 
fost obținute rezultate bune în ce 
privește dezvoltarea pomiculturii și 
sporirea recoltei de fructe. Astfel, 
producția de fructe a județului a 
sporit de la 25 920 tone în 1960 la 
68 000 tone. în medie anual. în pe
rioada 1981—1985. ca în 1989 să se 
ajungă la peste 70 000 tone.

Aceste rezultate nu sînt întlmplă- 
toare. Ele se datorează aplicării cu 
consecventă a măsurilor stabilite de 
conducerea partidului privind dez
voltarea acestui sector. Drumul par
curs a fost destul de ' ' " - - *
în urmă.*  pomicultura 
de tip extensiv. Dună 
fiintat primele livezi 
cooperativele agricole

avantajele practicării unei pomicul- 
turi intensive. La ferma pomicolă 
Maxut a stațiunii s-a organizat o 
livadă pe 195 hectare. Aici, pomii 
sînt plantați la distante mici ne 
rind. dar ramurile sînt astfel con
duse pe sîrmele de susținere incit 
se intersectează, formînd asa-zisul 
gard fructifer, cu o înălțime limi
tată. Incît lumina pătrunde oină la 
baza pomilor. La această fermă, pro
ducția de fructe — de pe aceeași 
suprafață de livadă pe rod — a cres
cut de aproape 4 ori. anual ferma 
livrînd 3 000 tone, in principal, mere. 
Acest rezultat nu este întîmplător. 
„Pe baza unor cercetări privind di
ferențierea mugurilor de rod au 
putut fi stabilite cele mai eficiente 
metode de tăiere. îndeosebi" la măr 
— ne spune inginerul Emil Romin- 
ger. șeful fermei. Introducerea unor 
noi sisteme de tăiere si de formare

copere cu ramurile lor Întreaga su
prafață. Plantația de caiși interca
lați printre nuci pe o suprafață de 
24 hectare a produs peste 200 tone 
fructe, aducînd cooperativei un ve
nit de peste un milion de lei, sumă 
care a asigurat amortizarea investi
țiilor făcute pentru organizarea 
plantației de nuci.

Numeroase asemenea exemple ple
dează pentru îndeplinirea prevede
rilor din program referitoare la 
organizarea de plantații intensive de 
pomi, aceasta constituind, de altfel, 
baza materială necesară realizării 
producțiilor mari de fructe prevăzu
te a se obține în cincinalul 1991— 
1995. Deși în județul Iași au fost fă
cute plantații pomicole pe suprafețe 
mari, care in perioada 1986—1989 în
sumează aproape 1 000 hectare, pre
vederile din program nu au fost în
deplinite. Ca atare restanțele la

lung. Cu ani 
județului era 
1960 s-au în- 
în masiv 

______________ din Comarna.
Bivolari. Deleni. Strunga si altele. 
Adevărata cotitură în dezvoltarea 
pomiculturii județului a avut loc 
după Congresul al IX-lea al parti
dului. cînd au Început să fie puse 
bazele unei pomiculturi intensive, de 
mare randament. „In locul vechilor 
livezi cu pomi imbătriniti si răspin- 
diti la întîmplare. s-a trecut la or
ganizarea altora noi. concentrate în 
bazine specializate — ne spune tova
rășul Gheorghe Dumitrescu, directo
rul Stațiunii de Cercetare si Pro
ducție Pomicolă Iași. Ele au fost în
ființate pe bază de studii si docu- .............. v.
mentatii _ corespunzătoare, ^comasate întregii agriculturi. Iar în pomicul

tură se poate face foarte mult în 
această direcție." In aceste zile, din 
livezile fermei Maxut se culeg si se 
livrează mari cantitătl de fructe de 
cea mai bună calitate. Este un 
exemplu din multe altele care 
demonstrează posibilitatea practică
rii unei pomiculturi intensive, de 
înalt randament și eficiență econo
mică.

Și In alte unități agricole — de 
stat și cooperatiste — din județ au 
fost organizate livezi intensive, unde 
se realizează producții mari de fruc
te. La Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Tomești există 205 hectare li
vadă, din care 44 hectare cu cireș. 
47 hectare vișin, 17 hectare cu cais, 
iar cu nuci s-a plantat o zonă de 
protecție insumînd 27 hectare. La ci
reș, de exemplu, se obțin recolte de 
peste 10 tone la hectar. La Coopera
tiva Agricolă de Producție Dolhești 
a fost înființată o plantație masivă 
de nuci pe o suprafață de 150 hec
tare. Avind în vedere că nucul a- 
junge 
lungă 
zarea 
s-au 
care au o creștere intensă, intră re
pede pe rod și se epuizează tocmai 
în perioada cînd nucii încep să a-

ÎNFĂPTUIREA PROGRAMULUI
la

DE DEZVOLTARE A POMICULTURII
a pomilor, concomitent cu aplicarea 
celorlalte norme prevăzute in tehno
logii. ne permit să obținem, an de 
an. producții mari de fructe, să spo
rim eficienta economică, 
pe deplin 
prinsă în 
Directivă 
XIV-lea al 
voltarea intensivă și modernizarea

Consider 
realizabilă sarcina cu- 
proiectul Programului- 
pentru Congresul al 
partidului privind dez-

in două bazine pomicole : Cotnari — 
Tg. Frumos — Strunga și Iași — 
Comarna — Răducăneni. S-au pro
dus schimbări si în ce privește sor
timentul de pomi. Alături de măr. 
ponderea o dețin acum cireșii si vi
șinii. care se cultivă pe 2 200 hec
tare".

..Pe baza prevederilor cuprinse în 
proiectul Programului-Directivă pen
tru Congresul al XIV-lea al parti
dului. pomicultura județului Iași va 
cunoaște o dezvoltare si intensifi
care mal puternică, completează to
varășul Viorel Lefter, directorul 
Trustului Horticol Iași. Pentru ca în 
1995 să se ajungă la o producție de 
112 000 tone fructe. In primăvara 
anului 1990 se vor planta 575 hectare 
cu pomi și 260 hectare cu arbuști 
fructiferi, iar în perioada 1991—1995 
se vor realiza asemenea plantații ne 
2 385 hectare, iar alte 1 300 hectare 
vor fi modernizate. De asemenea, se 
va perfecționa tehnologia producerii 
si înmulțirii nucului prin altoire. în 
vederea plantării anuale a 100 000 de 
nuci. Ca orientare generală, vom 
urmări întregirea bazinelor pomi
cole existente cu specii si soiuri 
care să asigure 
pe o perioadă 
cursul anului".

Rezultatele si 
roase unități agricole demonstrează

consumul populației 
cit mai lungă in

experiența a nume-

la rod într-o perioadă mai 
de timp, spre a asigura utili- 
intensivă a fondului funciar, 
plantat intercalat caiși, pomi

plantări, In perioada amintită, sînt 
mari : aproape 800 hectare. Chiar și 
planul de plantări pentru această 
toamnă este sub semnul incertitudi
nii. Așa, bunăoară, dacă întreprin
derea Agricolă de Stat Copou a des
fundat în întregime cele 14 hectare 
care le avea planificate pentru aceas
tă toamnă, iar Cooperativa Agricolă 
Tătăruș — 7 hectare, în schimb, în
treprinderea Agricolă de Stat Miro
slava are o restantă de 20 hectare, 
Cooperativa Agricolă de Producție 
Moșna Cozmești — 40 hectare. Coo
perativa Agricolă de Producție Ră- 

Orga- 
că 
an 

teren 
pe o

ducănenl — 10 hectare,
nele agricole apreciază 
toamna și iama acestui 
vor face desfundări de 
pentru viitoarele plantații 
suprafață de 845 hectare, ceea ce va 
permite ca in 1990 să fie recuperate 
restanțele la plantări pentru întrea
ga perioadă 1986—1990. Este merito
riu acest efort, dacă intr-adevăr va 
fi făcut. Dar tocmai la Trustul Hor
ticol Iași se apreciază că în această 
toamnă nu se va planta nimic întru- 
cit „nu se prea obișnuiește să se 
facă asemenea lucrări". Ce garanție 
există că restanța de 800 hectare va 
fi recuperată în 1990 7 Să zicem că 
printr-un efort conjugat al organelor 
de specialitate și al conducerilor de 
unități vor fi realizate plantațiile 
care de pe acum trebuiau să crească 
viguroase pe dealurile ieșene. Dar 
această intîrziere este de natură să 
afecteze producția de fructe prevă
zută a se obține în viitorul cincinal, 
la nivelul celei prevăzute în proiec
tul Programului-Directivă.

La organele de specialitate din ju
deț poate fi auzită părerea că dez-

in
se

voltarea pomiculturii județului este 
de natură să asigure cantitățile de 
fructe pentru aprovizionarea popu
lației din județ. Așa este și e bine 
că problema respectivă a fost rezol
vată. Dar județul Iași care are nu
meroase terenuri slab productive si
tuate In pantă trebuie să le pună în 
valoare prin plantarea lor cu pomi 
și arbuști fructiferi, pentru a livra 
cantități cit mai mari de fructe și 
altor județe și să asigure, totodată, 
materia primă pentru fabricile de 
conserve. De asemenea, potrivit pre
vederilor din „Programul privind 
cultura vitei de vie și a pomilor 
fructiferi în perioada 1986—1990", 
prin defrișarea plantațiilor de pomi 
cu durată de serviciu normată expi
rată și a celor in declin pronunțai 
urmează să fie disponibilizate tere
nuri arabile in suprafață de 700 hec
tare pînă în 1990 și 1 500 hectare pînă 
în 1992. Prin urmare, se impune ca 
programul de plantări de pomi și 
arbuști fructiferi să fie îndeplinit 
întocmai.

Există posibilități ca restanțele 
în îndeplinirea prevederilor 
program în ce privește 
pomilor să fie recuperate 
mările acestei situații vor 
Astfel, in pepiniera Sirca a 
de Cercetare și Producție _ t---------
Iași s-au produs în acest an 677 000 
puieți de pomi. De asemenea,, pentru 
anii 1989—1995 există documentații 
aprobate pentru efectuarea de plan
tații noi pe 1944 hectare, pe care să 
se facă noi livezi menite să recupe
reze restanțele și să se îndeplineas
că prevederile pe primii ani ai vii
torului cincinal. Important este ca să 
existe o colaborare strînsă între 
trustul horticol și întreprinderea 
de Execuție și Exploatare a Lu
crărilor de îmbunătățiri Funciare 
(I.E.E.L.I.F.). Or, restanțele la plan
tări față de prevederile din progra
mul pe 1986—1990 se datorează toc
mai slabei colaborări între cele două 
organe de specialitate : Fiecare 
din aceste organe caută scuze : 
„I.E.E.L.I.F.-ul ar trebui să execute 
în devans lucrările de combatere a 
eroziunii solului, cu prioritate pe su
prafețele destinate viitoarelor plan
tații" — se afirmă la trustul horti
col. Specialiștii de la I.E.E.L.I.F. au 
replica lor: „Veniți cu comandă și 
vă facem lucrările pe care le doriți". 
Asemenea probleme ar trebui anali
zate și rezolvate prin discuții între 
cele două organisme. Se afirmă că se 
fac asemenea analize, ultima avind 
loc cu 10 zile în urmă la I.E.E.L.I.F. 
Am vrut să vedem concluziile menite 
să devină hotărîri obligatorii. Nu se 
consemnase nimic. Și așa s-a intîm- 
plat, poate, și în alte ocazii, ceea ce 
a dus la faptul împlinit : 800 hectare 
restante la plantări în actualul cin
cinal în județul Iași, restanțe pentru 
a căror recuperare trebuie să se 
ționeze grabnic, cu sprijinul și 
drumarea directă a comitetului 
dețean de partid.

din 
plantarea 
(de$l ur- 
rămlne). 
Stațiunii 
Pomicolă

ac- 
în- 
ju-

loan HERȚEG 
Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii"

— Majoritatea 
utilajelor exis
tente la ora ac
tuală in depozit 
sint venite in 
altă ordine decît 

cea de montaj. Avem un stoc de 
asemenea utilaje in valoare de pes
te 50 milioane lei.

— De ce continuă totuși 
Să trimită intii utilajele 
montează ultimele 7

— Facem tot ce putem, 
în discuție Ion Cătănescu, maistru 
principal specialist, care asigură a- 
sistenta tehnică din partea Cen
tralei Industriale 
nergetice. Noi 
vrăm utilajele 
care ne sosește...

tajul la turbina nr, 4 este condițio
nat de cazanul nr. 3, aflat In curs 
de montaj, dar la care lipsește sis
temul de presiune, 
nr. 4 așteptăm 
pentru carcasa 
derea cazanului.

Est» limpede 
fnchiderea sălii de mașini in scopul „erei ^n’^func^iune^revine* 1 bene- Șin5ura
de a se asigura condițiile de mpntaj ficiarului carp, potrivit legii, tre-

> toate utilajele 
tehnologice in 

ordinea strictă » montajului. In 
programul da investiții pe anul 
în curs, noua capacitate ar urma 
să producă In decembrie. Dar 
pe șantierul Centralei Electrice și 
de Termoficare „Progresul", așa 
cum spun și constructorul șl mon
torul. efortul lnvestitional riscă 
nu

iar la cazanul 
construcția metalică 
cazanului si inchi-

deci e& Ia ora ac-

pe timp de iarnă. Desigur, toate bule să asigure 
obiectivele in lucru trebuie predate echipamentele
cit mal repede, dar important pen
tru punerea în funcțiune este să 
terminăm lucrările la cazanele 3 șl 
4, unde in momentul de față nu 
putem acționa deoarece beneficiarul 
a sistat lucrările pe perioada de 
timp cit durează modernizare» 
coșului de fum".

Dacă se cunoaște bine unde tre
buie acționat și dacă s-a muncit 
constant in ritmul în care se lu
crează în aceste zile pe șantier este 
greu de înțeles de ce s-a amînat 
termenul inițial de punere în func
țiune. O primă cauză adusă în dis
cuție de constructori ar fi execu
tarea unor lucrări suplimentare la 
unele obiective, datorate neasigu- 
rării la timp a utilajelor.

Sint multe exemple de acest feL 
Lipsesc însă soluțiile viabile, ca
pabile să rezolve rapid si eficient 
problemele apărute în urma neli- 
vrării ritmice, la timp șl in ordi
nea de montaj a utilajelor tehno
logice. O altă cauză care a dus la 
amînarea termenului inițial poate 
fi aceea că fronturile de lucru n-au 
fost predate la timp. „Noi, construc
torii, am predat fronturile de lucru 
conform graficelor întocmite sl chiar 
in avans. E drept, au fost și si
tuații cind am intirziat finaliza
rea unor obiective, dar predarea a- 
cestora nu era de natură să intirzie 
punerea in funcțiune a Întregii 
capacități. Oricum, singurul și cel 
mai in măsură să spună exact 
de ce s-a aminat termenul 
beneficiarul". Aceasta este 
rea constructorului. Să < 
ce spune montorul. Aici 
nează brigada complexă 
greșul" a Trustului de Antrepriză 
Generală „Energomontaj" Bucu
rești. Inginerul Gheorghe Naftali, 
adjunct șef de brigadă, esta îngri
jorat de faptul că forța de muncă

fie finalizat la acest termen.

Promisiunile continua, 
termenele se amină

să

furnizorll 
care se
intervine

I este 
păre- 

vedem 
actio- 
„Pro-

Ce măsuri au fost luate pentru 
recuperarea grabnică a restanțelor 7 
Cind va fi pus in funcțiune noul o- 
biectiv 7 Sînt asigurate toate pre
misele ca programele de lucru pre
zentate să fie îndeplinite 7 Iată tot 
atîtea întrebări la care pe parcursul 
documentării am încercat să aflăm 
răspuns din partea beneficiarului.

Surprinzător, pînă să ajungem la 
dialogul care urmează, am parcurs 
un drum sinuos de la ezitarea in- 
ginerului-șef la invocarea unei de
cizii a directorului, care condiționea
ză accesul la informațiile date pre
sei de o aprobare Ierarhic supe
rioară. Drum care, astfel „condițio
nat". a trebuit parcurs „dus-întors" 
pe mai multe 
minister.

Iată, așadar, 
cutia purtată i 
prezentat prin rvppci,
lnginer-șef al Centralei Electric» și 
de Termoficare „Progresul".

— La turbina și cazanul nr. 4 — 
spunea Interlocutorul — sînt asigu
rate toate fronturile de lucru, ră- 
mînind de executat Închideri șl fi
nisaje. Toate acestea sînt condițio
nate de livrarea și montarea con
strucției metalice.

— Concret, ce utilaje si echipa
mente tehnologice au mal rămas 
de asigurat 7 >

trepte intre șantier si

ce-am aflat din dis- 
cu beneficiarul, re- 

i Laurențiu Popper,

de Utilaje E- 
fabricăm si li- 
in ordinea în 
materia primă.

----- —„„.4 cauză. Ca șă 
recuperăm însă din restante, s-a hp- 
tărît ca încercarea utilajelor să nu 
se mai facă pă stand, în întreprin
dere, cl direct la locul de montaj.

— O practică ce contravine, evi
dent. reglementărilor în vigoare. 
Cînd vor fi livrate toata utilajel» 
necesare 7
-- Dacă privim graficul.»
— Care grafic 7
— Cel de anul acesta. In flecar» 

an s-a făcut un grafic.
—• Deci anul șl graficul I
•— Da. V-am mai 

năm greutăți 
cu materiale. Pe 
unele utilaje pe 
xecutat pentru 
titie știu că au __  _____ ___
către Ministerul Energiei Electrice 
spre alte șantiere...

Si așa mai departe, dialogul des
pre motivele tergiversării punerii 
in funcțiune a noului obiectiv poa
te continua. Se desprinde limpede 
din cele arătate că în cauză se află 
nu imposibilitatea de a realiza 1» 
timp utilajele, nu incapacitatea con
structorului si montorului de a se 
incadra in graficele de execuție, 
ci mentalitatea păguboasă de a 
se recurge Ia improvizații, ab- 
dicind de la desfășurarea unei acti
vități raționale pe șantiere, de a a- 
duce in prim plan soluții facile, ge
neratoare de lucru de mintuială și 
pagubă. Fără nici o îndoială. b3ne- 
ficiarul știe bine că economia națio
nală conta. în această iarnă, ne pro
ducția noii capacități de la Centra
la Electrică si de Termoficare „Pro
gresul". Din păcate însă, potrivit ce
lui mai optimist punct de vedere 
exprimat de beneficiar, punerea in 
funcțiune va deveni posibilă abia la 
sfîrșitul ..................
Chiar si 
le reale 
factorii 
mintită.
tiei tinde spre un record sui-generis. 
nedorit de nimeni si totuși real.

Ovidîu ZAMHRESCU

in
spus, tnttmpl- 
apro vizionarea 

de altă parte, 
care le-am e- 

această inves- 
fost dirijate' de

trimestrului I anul viitor, 
tinînd seama de probleme- 

cu care s-au confruntat 
implicați in investiția a- 
credem că durata investi-

Producția de export — realizată ritmic, 
la înalt nivel calitativ!

(Urmare din pag. I)

terea ponderii produselor de vîrf. 
prelucrate superior — singurele ca
pabile să valorifice eficient munca 
socială, resursele materiale, tehnice 
și umane de care dispune tara noas
tră. îndeplinirea obiectivelor prevă
zute in proiectul Programului-Direc
tivă presupune nu atît sporirea vo
lumului fizic, cit a eficienței expor
tului. realizarea unor produse care 
înglobează o valoare tot mai ridicată 
pe un suport material redus.

Aceasta este, de altminteri, o ten
dință ce se manifestă cu putere in 
comerțul internațional. Realitatea de
monstrează că. in ansamblul comer
țului mondial, se lărgește segmentul 
de piață ocupat de produsele de vîrf 
— fie că acestea sînt calculatoare 
electronice, mașini-unelte sofisticate, 
aparate de măsură de înaltă preci
zie. fie. pur și simplu, informații si 
asistentă tehnică, sisteme de progra
me pentru calculator ori alte servi
cii de înaltă specialitate. Mai mult 
decit atît : chiar dacă preturile pie
ței pot. în anumite situații conjunc- 
turale. să conducă la alte concluzii, 
pe termen lung singurele produse 
eficiente pentru export sînt cele 
prelucrate superior. în acest sens, 
statisticile internaționale relevă că, în 
comparație cu anul 1980. preturile 
mondiale au fost. în anul 1988. mai

mari cu 24,5 la sută pentru produ
sele prelucrate, dar mai mici cu 6.3 
la sută pentru produsele primare 
nepetroliere șl cu nu mai puțin de 
56,4 la sută pentru petrol 1 Este un 
mecanism prin care piața „liberă" 
adînceste si perpetuează dependenta 
celor săraci de cei bogati.

Așadar, interesul major există nu 
pentru a vinde produse primare, nici 
semiprelucrate. Lupta cea mai apri
gă se dă pentru cucerirea piețelor 
de desfacere pentru produse cu grad 
înalt de prelucrare și tehnicitate. 
Iată de ce opțiunea strategică de po
litică economică a partidului — de 
dezvoltare intensivă și modernizare, 
pe baza celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii — se dovedește 
pe deplin întemeiată, deoarece orien
tează producția spre o structură 
care asigură intrarea și menținerea 
in această competiție.

Condițiilor tehnice — tot mai bune 
— pentru sporirea exporturilor pro
duselor de vîrf trebuie să li se adau
ge insă și condiții organizatorice, 
pornind de la însăși asigurarea ma
terialelor. a componentelor si sub- 
ansamblelor necesare, la timp și de 
calitate. De aceea, este necesar ca 
preocuparea pentru exportul indirect 
să atingă cote tot mai înalte în fie
care întreprindere și centrală. Pro
blema este cu atît mai importantă 
cu cit. nu de puține ori. exporturi

de produse complexe au fost întîr- 
ziate sau chiar compromise datorită 
faptului că materiale sau unele pie
se componente au fost... exportate 
direct de unitățile care le produceau. 
Ceea ce conduce, practic, atît la o 
anumită subutilizare a capacităților 
de fabricație, a potențialului tehnic 
și a forței de muncă tocmai în ra
murile de prelucrare superioară, cit 
si la reducerea, pe ansamblu, a în
casărilor valutare ale tării. Sint ar
gumente care arată că. încă din eta
pa fundamentării planului pentru ul
timul an al cincinalului, o atenție 
deosebită trebuie acordată în fiecare 
întreprindere, centrală și minister 
promovării viguroase la export. în 
primul rind a produselor de ridicat 
nivel tehnic.

Cu fiecare zi. economia românească 
își dovedește mai mult potențialul 
tehnic. înaltul nivel de pregătire a 
oamenilor muncii. Creșterea volumu
lui și a eficientei comerțului exte
rior poate și tiebuie să fie o com
ponentă importantă a amplului 
proces de perfecționare a activității 
in toate sectoarele de activitate, o 
nouă pîrghie de potențare a efor
turilor întregii națiuni pentru ridi
carea tării pe noi trepte ale pro
gresului multilateral.

Eucjen RADULESCU
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TOVARĂȘIIW nicolae ceaușescu, marele erou al româniei 
SOCIALISTE, OMAGIUL, DRAGOSTEA ȘI RECUNOȘTINȚA 

TUTUROR COMUNIȘTILOR, ALE ÎNTREGULUI POPOR
Telegrame adresate secretarului general al partidului de participanții la conferințele 

de dări de seamă și alegeri ale organizațiilor orășenești și comunale de partid
Sub semnul unității strtnse !n Jurul partidului, al secretarului său 

general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, al hotărîrii și angajării ferme 
a comuniștilor, a tuturor cetățenilor țării pentru îndeplinirea neabă
tută a obiectivelor privind dezvoltarea socialistă a patriei au loc, în 
aceste zile, conferințele de dări de seamă și alegeri ale organizațiilor 
orășenești și comunale de partid.

Cu sentimentul deplinei responsabilități față de prezentul șl viito
rul localităților în care trăiesc și muncesc, participanții dezbat, în 
lumina documentelor programatice ale Congresului al XIV-lea al parti
dului, probleme esențiale privind dezvoltarea economico-socială a ora
șelor și comunelor patriei, ridicarea nivelului lot general de progres 
și civilizație, în consens cu propășirea întregii țări.

Aducind un vibrant omagiu, de profundă dragoste și recunoștință, 
conducătorului iubit și stimat al partidului și statului, pentru strălu
citele înfăptuiri obținute in perioada inaugurată de Congresul al 
IX-lea, organizațiile orășenești și comunale de partid au reafirmat, 
intr-o unanimitate de gind și voință, adeziunea Ia Hotărirea privind 
realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la marele forum al comu
niștilor români, in suprema funcție de secretar general al partidului. 
A fost manifestată adinca încredere că, sub conducerea partidului, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, poporul nostru va asigura, prin munca 
sa unită, înălțarea României pe noi culmi de glorie și măreție.

în același timp, s-a dat expresie sentimentelor de aleasă stimă și 
prețuire față de tovarășa Elena Ceaușescu, pentru aportul de deosebită 
însemnătate la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului 
nostru, la înflorirea științei, învățămîntului și culturii românești, la 
creșterea rolului lor in realizarea marilor obiective ale construcției 
socialiste în patria noastră.

în cadrul conferințelor au fost examinate pe larg, în spirit critic 
șl autocritic, activitatea desfășurată și rezultatele înregistrate în toate 
domeniile. Pornind de la concluziile desprinse din aceste analize, de 
la realitățile și cerințele dezvoltării în continuare a localităților lor,

în telegrama adresată de CON
FERINȚA ORGANIZAȚIEI ORĂȘE
NEȘTI DE PARTID CĂLAN, JU
DEȚUL HUNEDOARA. se spune : 
Dînd glas celor mai alese gînduri 
și sentimente, de profundă stimă, 
nețărmurită dragoste și recunoștință, 
unanim exprimate cir înflăcărare și 
entuziasm de toți comuniștii, confe
rința noastră își exprimă marea sa
tisfacție și deplina aprobare față de 
Hotărirea Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
din 27—28 iunie a.c. privind reale
gerea dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la Congresul al 
XIV-lea, în funcția supremă da 
secretar general al partidului. Co
muniștii. toți cei ce trăim și mun
cim în orașul Călan. veche vatră a 
siderurgiei românești, dăm o înaltă 
prețuire rolului decisiv pe care dum
neavoastră. tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu. l-ați avut și 
îl aveți în elaborarea și Înfăptuirea 
mărețelor obiective ala edificării so
cialiste pe pămîntul României. în 
fundamentarea celor mai viabile căi 
și soluții pentru rezolvarea proble
melor complexe pe care le ridică, 
în fiecare etapă, construcția noii o- 
rinduiri. mersul ferm înainte al ță
rii pe calea socialismului și comu
nismului.

în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii de pe aceste me
leaguri. ne exprimăm dorința fier
binte ca dumneavoastră, cel mai iu
bit și. stimat fiu al națiunii noastre, 
să fiți reinvestit în funcția supremă 
de secretar general al Partidului Co
munist Român, la cel de-al XIV-lea 
Congres al partidului — cea mai 
sigură garanție a făuririi socialis
mului și comunismului pe pămintul 
României — se arată în telegrama 
adresată de CONFERINȚA OR
GANIZAȚIEI ORĂȘENEȘTI DE 
PARTID TÎRGU NEAMȚ. JUDEȚUL 
NEAMȚ.

Vă raportăm, mult stimate to
varășe secretar general, că toate 
unitățile economice de pe raza ora
șului Tirgu Neamț, ctitorii ale „Epo
cii Nicolae Ceaușescu". s-au angajat 
ca în cinstea marelui forum demo
cratic al comuniștilor să-și realizeze 
sarcinile de plan, obtinînd astfel, 
pînă la sfîrsitul acestui an. impor
tante depășiri. Toți comuniștii, cei
lalți oameni al muncii din orașul 
■nostru, însuflețiți de înflăcăratele 
dumneavoastră îndemnuri, de minu
natele perspective de progres des
chise de documentele pentru ce) 
de-al XIV-lea Congres al partidu
lui. strîns uniți în jurul partidului, 
se angajează solemn să acționeze cu 
răspundere comunistă. revoluțio
nară pentru înfăptuirea întocmai a 
mărețelor obiective ce vor fi adop
tate de apropiatul forum al comu
niștilor. spre binele patriei noastre 
scumpe — Republica Socialistă 
România.

în atmosfera de profundă vibrație 
patriotică și entuziasm creator gene
rate de dezbaterea în întregul popor 
a documentelor pentru cel de-al 
XIV-lea forum al comuniștilor ro
mâni, participanții la CONFERINȚA 
ORGANIZAȚIEI ORĂȘENEȘTI DE 
PARTID BĂILE GOVORA, JUDE
ȚUL VÎLCEA, au analizat, într-un 
spirit de înaltă exigență revoluțio
nară și lucidă responsabilitate, modul 
in care au fost înfăptuite programele 
și directivele de dezvoltare ale loca
lității noastre în acest cincinal, re
zultatele obținute și căile ce se des
chid în perspectivă, angajindu-se ca 
și in viitor să păstreze pentru orașul 
lor titlul de „Erou al Muncii Socia
liste". Pe deplin conștienți că numai 
avindu-vă și pe mai departe in frun
tea partidului și statului, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, genial făuritor al 
României contemporane * moderne. 
Erou între eroii neamului și ilustră 
personalitate a lumii contemporane, 
vom putea străbate drumul spre piscul 
de aur al comunismului, participanții 
Ia conferința de dare de seamă și ale
geri și-au exprimat adeziunea depli
nă la istorica Hotărîre a Plenarei 
Comitetului Central din iunie a.c. cu 
privire la realegerea dumneavoastră 
la cel de-al XIV-lea Congres al 
partidului in suprema funcție de se
cretar general al partidului.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
orașul Băile Govora sînt hotărîți să 
facă din localitatea lor o citadelă a 
sănătății și frumuseții, o localitate 
modernă cu toate porțile deschise 
spre viitor, să urmeze neabătut ori
entările și indicațiile dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să se afirme în 

toate domeniile de activitate cu o 
nouă calitate a muncii, să fie mereu 
în primele rînduri ale înnoirii.

în telegrama CONFERINȚEI OR
GANIZAȚIEI ORĂȘENEȘTI DE 
PARTID NEGREȘTI. JUDEȚUL 
VASLUI, se subliniază : Exprimîn- 
du-ne totala adeziune la întreaga 
politică internă și externă a parti
dului si statului nostru, al cărei 
strălucit promotor sînteți. în aceste 
momente de puternică efervescentă 
politică dăm glas celor mai înălță
toare sentimente de recunoștință, 
bucurie și aprobare unanimă față 
.de Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R; 
din 27—28 iunie, care a propus re
alegerea dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. în su
prema funcție de secretar general al 
partidului.

Ne exprimăm, de asemenea, cele 
mai înălțătoare sentimente da stimă 
si prețuire, de înaltă apreciere față 
de tovarășa Elena Ceaușescu. mili
tant de frunte al partidului nostru, 
savant de largă recunoaștere inter
națională. pentru contribuția deose
bită adusă la edificarea socialismu
lui și comunismului pe pămîntul 
patriei.

în aceste momente de puternică 
atmosferă creatoare, cind întregul 
nostru partid și popor se pregătesc 
să intîmpine Congresul al XIV-lea 
al partidului cu noi si mărețe fapte 
de muncă, vă raportăm, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general, 
că industria orașului a îndeplinit 
planul pe 3 ani și 10 luni din ac
tualul cincinal și sîntem ferm 
hotărîți să realizăm sarcinile pe a- 
ceșt an în profil teritorial în cinstea 
marelui forum al comuniștilor ro
mâni din noiembrie.

însuflețiți de cele mal profunde 
sentimente de dragoste, prețuire și 
respect ce le nutresc față de dum
neavoastră, ilustru conducător al 
partidului și statului nostru, genial 
ctitor al României socialiste moder
ne, participanții la CONFERINȚA 
COMUNALĂ A ORGANIZAȚIEI 
DE PARTID PETREȘTI, JUDEȚUL 
DÎMBOVIȚA, în numele tuturor co
muniștilor, exprimă întreaga ade
ziune la Hotărirea Plenarei' Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român din 27—28 iunie 1989 pentru 
reînvestirea dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, in Înalta funcție 
de secretar general al partidului la 
.cel de-al XIV-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, garanția 
noastră sigură pe drumul de mărețe 
împliniri socialiste si comuniste.

Slujind cu pilduitoare abnegație 
și inepuizabilă energie țara și po
porul, cauza socialismului și comu
nismului in patria străbună, dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, v-ați 
afirmat în conștiința întregii uma
nități, spre mîndria întregului nos
tru popor, ca marele Erou al păcii, 
ca unul dintre cei mai proeminenți 
și clarvăzători oameni politici ai 
contemporaneității, ca strălucit pro
motor al celor mai nobile idealuri 
de independență și suveranitate na
țională, de înțelegere și colaborare, 
ca neobosit luptător pentru o lume 
mai dreaptă și mai bună.

în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din comuna Pe- 
tresti, participanții la conferința 
comunală de partid exprimă legă- 
mintul solemn de a vă urma neabă
tut, cu credință și devotament, în 
tot ce gîndiți și întreprindeți pentru 
progresul patriei și fericirea po
porului.

CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI 
COMUNALE DE PARTID BUCOV, 
JUDEȚUL PRAHOVA, dînd glas 
sentimentelor de înaltă dragoste și 
prețuire, de profundă recunoștință 
ale comuniștilor și tuturor locui
torilor acestei așezări, ce le nu
tresc față de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, își exprimă cu 
căldură și nețărmurit respect una
nima adeziune la Hotărirea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din iunie a.c. ca. la 
cel de-al XIV-lea Congres, dumnea
voastră, genial conducător de partid 
și țară, înflăcărat patriot și eminent 
revoluționar, ctitor al celei mai glo
rioase epoci din multimilenara exis
tență a poporului român, remarca
bilă personalitate a lumii con
temporane, să fiți reales în funcția 
supremă de secretar general al 
partidului.

Vă raportăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că dele
gații la conferința comunală de 
partid au analizat în spirit revolu-

participanțil la conferințe au stabilit nu numai obiectivele activității 
viitoare, ci și modalitățile concrete pentru înfăptuirea acestora. In 
acest sens, au fost făcute numeroase propuneri pentru înlăturarea 
neajunsurilor manifestate și perfecționarea întregii munci, în vederea 
realizării nivelurilor de producție stabilite în industrie și agricultură, 
în celelalte sectoare, îndeplinirii exemplare a planului pe 1989 și pe 
întregul cincinal.

Cu înaltă răspundere civică sînt analizate și dezbătute programele 
de dezvoltare economico-socială a orașelor și comunelor patriei. Parti
cipanții la dezbateri au subliniat că, prin înfăptuirea acestora, se asi
gură înflorirea continuă a tuturor localităților, crearea unor condiții 
tot mai bune de muncă și de viață cetățenilor țării.

Din conferințele care au avut loc s-a desprins, ca o idee dominantă, 
necesitatea perfecționării neîntrerupte a stilului și metodelor de lucru 
ale organelor și organizațiilor de partid orășenești și comunale, folo
sirii cu eficiență sporită a pîrghiilor muncii organizatorice, politico- 
ideologice și cultural-educative, al cărei centru de greutate trebuie sâ 
fie cit mai aproape de oameni, de cerințele și preocupările lor. S-a 
arătat că se impune ca fiecare organizație de partid, fiecare comu
nist să se implice tot mai mult în activitatea desfășurată pentru reali
zarea planului, în rezolvarea tuturor problemelor pe care le ridică 
viața, dezvoltarea în ritm susținut a localităților patriei.

Reafirmînd angajamentul ferm al organelor și organizațiilor da 
partid, al tuturor oamenilor muncii de a întîmpina cu noi și impor
tante succese Congresul al XIV-lea, participanții au adresat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, telegrame in care este 
exprimată hotărirea locuitorilor de la orașe și sate de a acționa, cu 
dăruire și abnegație, în spirit revoluționar, pentru înfăptuirea măre
țului Program de edificare a societății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre comunism.

ționar, critic și autocritic activitatea 
desfășurată și au adoptat măsurile 
corespunzătoare pentru îmbunătă
țirea și perfecționarea întregii acti
vități, astfel încît organizația noas
tră să se angajeze cu toate forțele 
pentru îndeplinirea sarcinilor în in
dustrie și agricultură, să treacă cu 
hotărîre și competență la înfăptuirea 
prevederilor documentelor ce le va 

• Afirmare unanimă a adeziunii la Hotărirea 
privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
la marele forum al comuniștilor din luna noiembrie, 
în suprema funcție de secretar general al partidului

• Puternică angajare patriotică pentru înfăptu
irea programelor de dezvoltare economico-socială 
a țării, pentru întimpinarea Congresului al XIV-lea 
al partidului cu succese remarcabile in toate 
domeniile de activitate

adopta Congresul al XIV-lea al 
partidului, denumit pe drept cuvînt 
Congresul marilor victorii socialiste.

Cu adîncă mîndrie patriotică si 
vie recunoștință, noi. participanții la 
CONFERINȚA COMUNALĂ DE 
PARTID ȘURA MARE. JUDEȚUL 
SIBIU, în numele comuniștilor, al 
tuturor locuitorilor comunei, ne ex
primăm deplina adeziune la Hotă
rirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 
iunie a.c. ca dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să fiți reales în 
înalta funcția de secretar general al 
partidului.

Aducem, totodată, un cald oma
giu. împreună cu cele mai alese 
sentimente de admirație si respect, 
tovarășei Elena Ceaușescu. militant 
de frunte al partidului si statului 
nostru, eminent om de știință, sa
vant de largă recunoaștere interna
țională. al cărui nume s-a înscris 
pentru totdeauna în conștiința nea
mului românesc.

Congresul al IX-lea al partidului 
a deschis o eră nouă, de ample si 
profunde transformări revoluționare, 
în dezvoltarea societății românești 
pe trepte tot mai înalte de progres 
si civilizație, care poartă pecetea 
inconfundabilă a personalității si ac
țiunii dumneavoastră revoluționare 
si pe care. în semn de omagiu si 
înaltă prețuire fată de cel care i-a 
dat strălucire si măreție'. întrea
ga națiune o numește „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

în telegrama CONFERINȚEI CO
MUNALE DE PARTID CHIUIEȘTI, 
JUDEȚUL CLUJ, se spune : înțr-o 
deplină unitate de cuget și simțire 
cu întregul nostru partid și popor, 
exprimăm cele mai vii mulțumiri 
și profunda recunoștință pentru 
contribuția inestimabilă adusă de 
dumneavoastră la elaborarea pro
gramaticelor documente pentru Con
gresul al XIV-lea al partidului, la 
dezvoltarea multilaterală a patriei, 
creșterea bunăstării întregii națiuni 
și ridicarea României socialiste pe 
npi trepte de civilizație și progres. 
Purtăm in inimi. Împreună cu toți 
fiii tării, mult iubite si stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. cea mai 
înălțătoare mîndrie patriotică pentru 
că trăim si muncim in epoca de aur 
ce vă poartă pe drept numele. în 
care au fost create asemenea obiecti
ve economice si sociale ce vor dăinui 
peste timp ca repere trainice ale 
acestor ani eroici.

Aducem totodată omagiul nostru 
fierbinte tovarășei Elena Ceausescu, 
eminent om politic, savant de largă 
recunoaștere internațională, pentru 
contribuția adusă la înaintarea fer
mă a tării pe drumul socialismului 
și comunismului, la înflorirea știin
ței. învățămîntului și culturii româ
nești.

însuflețiți de sentimente de 
profund patriotism, de aleasă stimă 
si nemărginită dragoste fată de 
partid, fată de dumneavoastră, mult 
iubite si stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu. noi. par- 
ticipantii la CONFERINȚA ORGA
NIZAȚIEI COMUNALE DE PARTID 
CUJMIR. JUDEȚUL MEHEDINȚI, 
ne facem ecoul gindurllor tuturor lo

cuitorilor acestei vechi așezări me- 
hedintene si vă adresăm, din adîn- 
cul inimilor noastre, cele mai calde 
mulțumiri pentru toate marile îm
pliniri materiale si spirituale dobîn- 
dite în cei 45 de ani ai libertății și 
demnității noastre, și cu deosebire 
în perioada de cînd în fruntea par
tidului si tării vă aflati dumneavoas
tră.

Vă urăm, mult Iubite șl stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. cu toată căldura 
inimilor noastre deplină sănătate si 
nesecată putere de muncă, ani multi 
si rodnici în fruntea partidului si 
a tării pentru a ne călăuzi, cu a- 
ceeași clarviziune, inepuizabilă e- 
nergie si neasemuită dăruire patri
otică. spre înfăptuirea celor mal 
cutezătoare planuri și programe de 
înflorire și propășire a scumpei 
noastre patrii, pentru făurirea visu
lui de aur al națiunii noastre — co
munismul.

într-o atmosferă de angajare pa
triotică revoluționară, participanții 
la CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI 
DE PARTID VERGULEASA, JU
DEȚUL OLT, își exprimă totala 
adeziune și își manifestă via satis
facție față de Hotărirea Plenarei 
Comitetului Central al P.C.R. din 
27—28 iunie pentru realegerea dum
neavoastră în suprema funcție de 
secretar general al partidului, vă- 
zînd în această opțiune fundamen
tală chezășia sigură a înaintării 
viguroas; a patriei noastre pe noi 
culmi de progres și civilizație.

Cu înaltă stimă și profund res
pect, dăm glas celor mai alese senti
mente de stimă și prețuire față de 
tovarășa Elena Ceaușescu, militant 
de frunte al partidului și statului 
nostru, care s-a impus în conștiința 
națiunii noastre socialiste prin con
tribuția deosebită adusă la elabora
rea și înfăptuirea politicii partidu
lui și statului, la înflorirea științei, 
învățămîntului și culturii.

Comuniștii, toți lucrătorii comunei 
noastre, alături de Întregul popor, 
strîns uniți in jurul partidului, ne 
exprimăm hotărirea de a înfăptui 
neabătut obiectivele din documentele 
ce vor fi adoptate de marele forum 
al comuniștilor români.

Folosim și acest prilej pentru a ne 
exprima deplina satisfacție și 
profunda adeziune față de Hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. privind 
propunerea de realegere a dumnea
voastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, la cel 
de-al XIV-lea Congres al partidului 
în suprema funcție de secretar ge
neral, avînd deplina convingere că 
acest act politic fundamental consti
tuie chezășia de granit a împlinirii 

ldealurllor supreme ale națiunii, ga
ranția înaintării neabătute a Româ
niei pe drumul luminos al socialis
mului și comunismului, al progresu
lui, bunăstării și păcii, se arată în 
telegrama CONFERINȚEI COMU
NALE DE PARTID NUȘFALĂU, 
JUDEȚUL SĂLAJ.

Urmînd însuflețitorul dumneavoas
tră exemplu de muncă și viață, în
chinat slujirii cu devotament și 
abnegație a intereselor patriei și 
partidului, ne angajăm, și cu acest 
prilej, de a nu precupeți nici un 
efort, de a munci cu dăruire patrio
tică și răspundere revoluționară 
pentru înfăptuirea neabătută a sar
cinilor ce ne revin din orientările și 
indicațiile dumneavoastră, de inesti
mabilă valoare, pentru creșterea 
contribuției noastre la înfăptuirea 
marilor obiective prefigurate în do
cumentele pentru Congresul al XIV- 
lea al partidului.

însuflețiți de cele mai profunde 
sentimente de apreciere unanimă și 
recunoștință față de politica internă 
și externă a partidului și statului 
nostru, asemenea întregii națiuni, 
ne exprimăm totala satisfacție și de
plina adeziune la Hotărirea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din iunie 1989 pri
vind realegerea dumneavoastră la a- 
propiatul forum al comuniștilor ro
mâni in funcția supremă de secretar 
general al partidului — se relevă în 
telegrama CONFERINȚEI ORGA
NIZAȚIEI COMUNALE DE PARTID 
MIRȘANI. JUDEȚUL DOLJ.

Folosim și acest prilej pentru a 
exprima întreaga noastră gratitudi
ne, însoțită de sentimentele de a- 
leasă prețuire și recunoștință, tova
rășei Elena Ceaușescu, eminent om 
politic și savant de renume mondial, 

pentru contribuția remarcabilă adusă 
la elaborarea și înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului și sta
tului, a programelor de dezvoltare 
economico-socială a patriei, la inflo- 
rirea fără precedent a științei, învă- 
țămîntului și culturii românești.

Toți locuitorii comunei noastre vă 
asigură, mult stimate și iubite to
varășe secretar general, că vor ac
ționa cu înaltă răspundere, în spirit 
revoluționar pentru a întimpina Con
gresul al XIV-lea al partidului cu noi 
și importante realizări în toate do
meniile. de a munci cu dăruire pa
triotică pentru transpunerea în viată 
a documentelor ce vor fi adoptate de 
înaltul forum comunist, a planurilor 
și programelor de dezvoltare econo
mico-socială pentru înaintarea nea
bătută a patriei noastre libere și in
dependente pe calea luminoasă a so
cialismului și comunismului.

Participanții la CONFERINȚA 
ORGANIZAȚIEI COMUNALE DE 
PARTID BRĂDEANU. JUDEȚUL 
BUZĂU, dezbătînd într-un climat 
de înaltă responsabilitate comunistă 
documentele pentru Congresul al 
XIV-lea al partidului, activitatea 
desfășurată de comitetul comunal si 
planul de dezvoltare economico-so
cială al localității noastre în cel 
de-al 9-lea cincinal, dau o înaltă a- 
preciere mărețelor realizări obținute 
de poporul român în edificarea so
cialistă a patriei în epoca de mă
reție si glorie a României socialiste, 
„Epoca Nicolae Ceausescu", si în 
numele comuniștilor, al tuturor lo
cuitorilor comunei îsi exprimă în
treaga adeziune la politica internă 
Si externă promovată de partidul și 
statul nostru, care corespunde pe 
deplin intereselor vitale de progres, 
prosperitate, libertate si indepen
dentă ale poporului român.

Dînd glas voinței unanime a tu
turor comuniștilor si locuitorilor co
munei Brădeanu. delegații si invita
ții la conferința, comunală pentru 
dare de seamă si alegeri isi exprimă 
întreaga lor adeziune la istorica 
Hotărîre a Plenarei Comitetului 
Central al partidului din 27—28 iu
nie a.c. ca la Congresul al XIV-lea 
dumneavoastră, mult iubite si stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. să 
fiți reinvestit în funcția supremă 
de secretar general al Partidului 
Comunist Român — garanția sigură 
a continuității procesului revoluțio
nar de edificare a societății socialis
te multilateral dezvoltate si trecerii 
României la construirea comunismu
lui — viitorul de aur al omenirii.

Exprimîndu-ne mîndria de a fi 
contemporani cu dumneavoastră, 
mare erou între eroii neamului, 
ilustră personalitate intrată în con
știința contemporaneității ca strălucit 
promotor al idealurilor de libertate 

și Independență ale popoarelor, de 
înțelegere, colaborare internațională 
și pace în lume, ne exprimăm 
profunda recunoștință pentru activi
tatea neobosită și contribuția dum
neavoastră hotăritoare la elaborarea 
și înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru, 
la fundamentarea planurilor, și pro
gramelor de dezvoltare economico- 
socială a țării — se arată în telegra
ma CONFERINȚEI COMUNALE DE 
PARTID PECENEAGA, JUDEȚUL 
TULCEA.

Vă încredințăm, mult stimate și 
Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că, însuflețiți de luminosul exemplu 
al vieții și activității dumneavoas
tră, de grija statornică pe care o 
purtați dezvoltării agriculturii și în
floririi satului românesc, noi, toți 
cei ce trăim șl muncim în comuna 
Peceneaga, județul Tulcea, ne aflăm 
trup și suflet alături de partid, de 
dumneavoastră și sîntem ferm hotă- 
riți să Înfăptuim obiectivele noii 
revoluții agrare, sarcinile ce ne 
revin din proiectul Programului- 
Directivă și din Tezele pentru cel 
de-al XIV-lea Congres al parti
dului.

Ne exprimăm marea satisfacție și 
deplina aprobare față de Hotărirea 
Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din 
iunie 1989 cu privire la realegerea 
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceausescu, la 
Congresul al XIV-lea în înalta 
funcție de secretar general al Parti
dului Comunist Român, garanția 
continuării neabătute sub steagul de 
luptă al gloriosului nostru partid, 
strîns uniți în jurul genialului său 
conducător, a măreței opere de edi
ficare pe pămintul patriei noastre a 
celei mai drepte și mai umane 
orinduiri. a visului de aur al ome
nirii — comunismul —, se sublinia
ză în telegrama adresată de CON
FERINȚA COMUNALA DE PARTID 
PETROVA, JUDEȚUL MARAMU
REȘ.

Dăm glas, totodată, sentimentelor 
noastre de aleasă prețuire față de 
tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, pentru mărețele 
transformări revoluționare ce au 
avut loc și-n comuna noastră, ca și 
în întreaga patrie, în anii de după 
Congresul al IX-lea al partidului — 
piatră de hotar în istoria neamului 
românesc.

însuflețiți de luminoasele perspec
tive deschise de documentele pro
gramatice ale celui de-al XIV-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân — Programul-Directivă șl Tezele 
pentru marele forum comunist — su
puse dezbaterii întregului partid șl 
popor, noi. participanții la CONFE
RINȚA ORGANIZAȚIEI COMUNA
LE CIUMANI. JUDEȚUL HARGHI
TA. am dezbătut într-o atmosferă co
munistă. revoluționară întreaga acti
vitate economică și politico-organi- 
zatorică desfășurată de organele șl 
organizațiile de partid, de toți co
muniștii localității noastre pentru în
făptuirea prevederilor planului dez
voltării economico-sociale în profil 
teritorial, în întreaga activitate de 
creștere a rolului și răspunderilor 
comuniștilor în toate sectoarele de 
activitate.

Alături de toți comuniștii din pa
tria noastră, alături de intregul 
nostru popor, dăm glas șl pe aceas
tă cale imensei satisfacții și unani
mei noastre aprobări față de Hotărî- 
rea Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din luna 
iunie a.c. cu privire la propunerea 
ca. la Congresul al XIV-lea. să fiți 
reales în suprema funcție de secretar 
general al partidului, acest act po
litic de excepțională semnificație 
constituind garanția sigură a reali
zării societății socialiste si comu
niste în România.

Este, un minunat prilej pen
tru locuitorii comunei noastre să 
dăm glas din adîncul inimilor noas
tre sentimentelor de profundă stimă 
și aleasă recunoștință pe care le 
nutrim pentru dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, marele Erou al 
neamului, strălucit conducător de 
partid și de stat, genial gînditor al 
epocii contemporane, ctitor al Româ
niei moderne. pentru preocuparea 
statornică manifestată pentru dez
voltarea unei agriculturi moderne, 
intensive. în deplin consens cu ce
rințele economiei naționale — se 
relevă în telegrama adresată de 
CONFERINȚA COMUNALA DE 
PARTID CURĂȚELE, JUDEȚUL 
BIHOR.

Prin realegerea dumneavoastră în 
funcția de secretar general al parti
dului avem garanția mersului 
neabătut' pe drumul edificării socie
tății socialiste și înaintării ferme 
spre comunism a scumpei noastre 
patrii.

Delegații își exprimă, în numele 
comuniștilor si al tuturor locuitori
lor comunei, hotărirea fermă de a 
acționa cu Înaltă răspundere, în 
spirit revoluționar pentru îndepli
nirea exemplară, pină la Congresul 
al XIV-lea, a planului pe anul 1989, 
de a munci cu dăruire patriotică 
pentru înfăptuirea documentelor ce 
vor fi adoptate la marele forum 
al comuniștilor români, a planului 
și programelor ce ne vor reveni din 
aceste documente, aducindu-ne con
tribuția, alături de întregul popor, 
pentru înaintarea neabătută a pa
triei noastre libere și independente 
pe calea luminoasă a socialismului 
și comunismului.

Desfăsurîndu-si lucrările în atmo
sfera de puternică efervescentă po
litică si mobilizare activă, revolu
ționară generată de dezbaterea Te
zelor și proiectului Programului- 
Directivă pentru cel de-al XIV-lea 
Congres al partidului, participanții la 
lucrările CONFERINȚEI ORGANI
ZAȚIEI COMUNALE DE PARTID 
SCURTU. JUDEȚUL TELEORMAN, 
exprimă într-o deplină unitate de 

gind st faptă totala adeziune la 
Hotărirea Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
din 27—28 iunie a.c. ca la marele 
forum din noiembrie. dumnea
voastră. mult stimate si iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu. ilustru con
ducător de partid si de tară, revo
luționar și patriot înflăcărat, să fiți 
reales în înalta funcție de secretar 
general al partidului.

Totodată, aducem un cald omagiu 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. eminent militant 
revoluționar, distins om politic si 
savant de largă recunoaștere inter
națională. căreia îi exprimăm si pe 
această cale adînca noastră consi
derație si cele mai respectuoase 
mulțumiri pentru contribuția hotări
toare la înflorirea științei, cercetării 
si învățămîntului în patria noastră.

Exprimîndu-ne profunda recu
noștință. vă asigurăm, mult iu
bite si stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceausescu, de hotărî - 
rea noastră de a acționa cu consec
ventă pentru îndeplinirea integrală 
a sarcinilor de plan pe acest an si 
pe intregul cincinal.

In telegrama adresată de CONFE
RINȚA ORGANIZAȚIEI COMUNA
LE DE PARTID SINTEA MARE. 
JUDEȚUL ARAD, se arată : Ne ex
primăm, într-un singur glas de vo
ință și simțire cu întregul partid șl 
popor, deplina adeziune la Hotărirea 
Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din 27— 
28 iunie a.c. privind realegerea dum
neavoastră. mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, la al 
XIV-lea Congres al partidului în su
prema funcție de secretar general 
al partidului.

Puternic însuflețiți de climatul de 
amplă angajare politică și patriotică 
a întregului partid și popor, partici
panții la conferința organizației co
munale au dezbătut in spirit de înal
tă exigentă activitatea desfășurată 
de organul local de la alegerile pre
cedente și pînă in prezent și și-au 
exprimat angajamentul solemn de a 
depune toate eforturile în spirit re
voluționar pentru a realiza pină la 
Congresul al XIV-lea planul pe acest 
an. de a munci cu dăruire pentru 
înfăptuirea documentelor ce vor fi 
adaptate de marele forum al comu
niștilor români, a planurilor de dez
voltare în profil teritorial al comu
nei noastre, în viitorul cincinal șl in 
perspectivă pînă în primul deceniu 
al mileniului trei.

Luînd în dezbatere, cu Înaltă exi
gentă, cu responsabilitate comunistă, 
activitatea desfășurată pentru înfăp
tuirea hotărârilor Congresului al
XIII- lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, ne exprimăm marea ■ sa
tisfacție pentru mărețele împliniri 
din anii socialismului, pentru înflori
rea fără precedent a comunei noas
tre și aprobăm în unanimitate mobi
lizatoarele obiective prefigurate în 
proiectul Programului-Directivă al 
celui de-al XIV-lea Congres al parti
dului — se spune în telegrama CON
FERINȚEI COMUNALE DE PARTID 
DELENI, JUDEȚUL CONSTANȚA.

Dînd glas voinței comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii din comuna 
Deleni. participanții la conferința co
munală de partid își însușesc întru 
totul Hotărirea Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân privind realegerea dumneavoas
tră, cel mai iubit și respectat fiu al 
poporului, Ia Congresul al XIV-lea, 
în înalta funcție de secretar general 
al partidului, garanție sigură a în
făptuirii neabătute a politicii parti
dului nostru de puternică înflorire a 
patriei și ridicare a nivelului de trai 
material și spiritual al poporului.

în deplină unitate de gînd și sim
țire, nutrind cele mai alese șl 
profunde sentimente de stimă și 
recunoștință, participanții la CON
FERINȚA ORGANIZAȚIEI COMU
NALE DE PARTID TODIREȘTI, 
JUDEȚUL SUCEAVA, își exprimă 
totala adeziune față de Hotărirea 
Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din iunie 
a.c. cu privire la propunerea ea 
dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să fiți reinvestit la Congresul al
XIV- lea al partidului în suprema 
funcție de secretar general, chezășie 
sigură a mersului neabătut al Româ
niei pe drumul făuririi celei mai 
drepte și umane orinduiri, socia
lismul si comunismul.

Conștienți de înaltele îndatoriri ce 
ne revin, vă asigurăm, mult stimate 
și iubite tovarășe secretar general, 
că nu vom precupeți nici un efort 
pentru traducerea în viață a măre
țelor obiective ce vor fi adoptate dc 
înaltul forum al comuniștilor, răs- 
punzind prin noi fapte de muncă 
grijii statornice pe care o acordați 
dezvoltării armonioase a tuturor zo
nelor și localităților tării, ridicării 
nivelului de viată și civilizație al 
întregului popor.

în telegrama CONFERINȚEI CO
MUNALE DE PARTID BERZASCA. 
JUDEȚUL CARAS-SEVERIN, se 
spune : într-o atmosferă de inaltă 
vibrație patriotică determinată de 
profunda dezbatere a documentelor 
pentru cel de-al XIV-lea Congres al 
partidului, la a căror elaborare și 
fundamentare dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, v-ați 
adus o contribuție decisivă, comu
niștii. toti oamenii muncii din co
muna noastră, într-un glas de cuget 
și simțire cu întregul partid și po
por, își exprimă cele mai alese sen
timente de recunoștință și aleasă 
prețuire pentru tot ceea ce ați 
făcut și faceți spre binele si prospe
ritatea națiunii noastre socialiste.

Ne angajăm că vom acționa cu 
fermitate în vederea realizării in 
cele mai bune condiții a planului 
nostru economic în profil teritorial, 
vom lupta pentru a da țârii cit mai 
mult cărbune, masă lemnoasă de cea 
mai' bună calitate si vom spori 
neîncetat contribuția noastră Ia în
făptuirea programului partidului.

i <
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• Cei care plătesc cu viața : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Un sttidlo In căutarea unei vedete: 
UNION (13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19. MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 
13; 15: 17; 19
• Cale liberă : LIRA (31 71 71) — 9; 
11; 13; 15; 17: 19
• Furtună în Pacific j VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Program special pentru copii șl ti
neret : DOINA (16 35 38) — 9; 10,15; 
11,30; 13,45: 16: 18,15
• De la literatură Ia film : PATRIA
(11 86 25) — 9; 10,43; 12,30; 14,15; 16;
18; 20
• Aleargă după el : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• O farsă pentru cuscru: FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Omul de pe Bulevardul Capucini
lor : MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19

ȘCOALĂ DE EDUCAȚIE POLITICĂ, REVOLUȚIONARĂ
„Este elocvent faptul că In peri

oada care a trecut de la Congresul 
al IX-lea al partidului, flota mariti
mă comercială a cunoscut o dezvol
tare fără precedent, ajungînd astăzi 
la un tonaj de peste 5,2 milioane 
tdw, dotată cu nave moderne de di
ferite tipuri, multifuncționale. Re
petatele vizite de lucru efectuate de 
tovarășul Nicolae Ceausescu în 
portul Constanta, indicațiile si ori
entările date au imprimat comuniș
tilor. tuturor oamenilor muncii din 
flotă încrederea în posibilitatea în
deplinirii la un înalt nivel calitativ 
a sarcinilor de transport maritim ce 
le revin — spunea 
In cadrul confe
rinței de dare de 
seamă și alegeri, 
tovarășul Tiberiu 
Drăghici, secreta
rul comitetului de 
partid. Hotărîrea 
unanimă a comu
niștilor din flotă 
de a raporta Con
gresului al XIV- 
lea al partidului 
că planul pe între
gul an a fost îndeplinit constituie su
premul omagiu adus marelui forum 
al comuniștilor români, expresie a 
legămîntului nostru solemn de a urma 
neabătut drumul stabilit de partid, 
de tovarășul Nicolae Ceausescu, 
ca o dovadă că susținem prin fapte 
opțiunea noastră unanimă exprima
tă cu căldură în adunările de dări 
de seamă si alegeri de la nave si 
uscat, ca la marele forum al 
comuniștilor. tovarășul 
Nicolae Ceausescu să fie reales în 
funcția de secretar general al parti
dului."

Ideea de bază a dezbaterilor din 
conferința organizației de partid de 
la Întreprinderea de Exploatare a 
Flotei Maritime NAVROM Con
stanta. susținută, de altfel, cu argu
mente concrete de cei care au luat 
cuvintul. navigatori încercați, cu 
multă experiență, deprinși să înfrun
te furia mărilor si oceanelor lumii, 
purtînd cu mîndrie, la catargul na
velor. tricolorul României socialis
te. a fost că în flota noastră comer
cială sînt organizații de partid pu
ternice. ca cuprind un număr mare 
de comuniști, ce fac cotidian do
vada răspunderii lor politice, a de
votamentului fată de partid si po
por. Dovadă si faptul, subliniat de
seori. că prin activitatea pe care o 
desfășoară comuniștii, actionînd cu 
înaltă responsabilitate patriotică si 
revoluționară pentru întărirea Si 
dezvoltarea coritindă a avuției na
ționale. pentru creșterea — așa 
cum a cerut in repetate rîndurl se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu — a răspun
derii tuturor oamenilor muncii. în 
calitatea lor de producători, propri
etari si beneficiari, fată de modul 
cum sînt gospodărite mijloacele de 
transport si bănești, fată de intere
sele generala ale tării, ei reprezin
tă cu cinste culorile patriei peste 
hotare. Prin felurite cuvinte a fost 
exprimat același gînd : „Fiecare 
navă nu este altceva decît o parte 
din patria noastră, au subliniat 
multi din cei care au luat cuvintul. 
Tocmai de aceea avem datoria să 
o apărăm cu Strășnicie, să o îngri
jim. să o gospodărim cît mai bine, 
în asa fel încît. în orice colt al 
lumii am poposi, să putem repre
zenta cu cinste scumpa noastră 
tară". Aceste ginduri sînt susținute 
cu elocvente fapte de muncă, cu nu
meroase acțiuni si initiative privind 
perfecționarea continuă a organiză
rii si conducerii flotei maritime, u- 
tilizarea intensivă si la întreaga ca
pacitate a parcului de nave, crește
rea gradului de regularitate a 
transporturilor, reducerea duratei de 
«tationare a navelor sub operațiu
nea de încărcare-descărcare. ridica
rea calității reviziilor si reparații
lor. reducerea consumurilor.

An de an. flota noastră comercia
lă contribuie tot mai substantial la 
transportul mărfurilor spre toata 
gările lumii. Ponderea volumului da 
mărfuri preluat la transport cu na
vele din dotare a crescut de la 42 
la sută în 1987 la pesta 52 la sută 

în 1989. asigurîndu-se condiții pen
tru preluarea integrală a derulării 
mărfurilor pe această cale. Bogatul 
bilanț în rezultate al acestor neobo- 
siti cărăuși ne calea apelor certifică 
buna lor pregătire profesională, mo
dul responsabil în care se acționea
ză la fiecare loc de muncă. Trecînd 
în revistă aceste realizări, fără a 
omite si unele neîmpliniri. partici- 
nantii la dezbateri au abordat, cu 
simt critic si autocritic, problemele 
specifice activității lor. nropunînd 
numeroase măsuri menite să contri
buie la îmbunătățirea întregii ac
tivități.

ÎNTĂRIREA RĂSPUNDERII Șl AUTOEXIGENȚEI 

—preocupări ale comuniștilor din flota maritimă comercială

„în cadrul transportului pe apă 
lși desfășoară activitatea, sublinia în 
cuvintul său tovarășul Gheorghe 
Angelescu. șeful Departamentului 
Transporturi Navale, un mare număr 
de comuniști. Actionînd în lumina 
sarcinilor trasate flotei maritime co
merciale de secretarul general 
al partidului tovarășul 
Nicolae Ceausescu, am acordat o 
atenție mai mare creșterii rolului 
conducător al organelor si organiza
țiilor de partid, pentru îndeplinirea, 
conform angajamentelor asumate, a 
planului de transport, reușind în a- 
cest fel să asigurăm o mai bună or
ganizare si planificare a muncii, co
relată cu problemele specifice din 
flotă. Se poate spune că organul da 
partid al flotei a desfășurat o acti
vitate bună, dovadă fiind rezultate
le deosebite obținute la toti indica
torii. S-a acordat mai mult sprijin 
organizațiilor de partid de pe nave, 
folosindu-se mai bine formele 
si metodele de eare ele dis
pun. Preocuparea pentru a se 
asigura cunoașterea si îndepli
nirea sarcinilor de olan pe fie
care navă. însușirea si aplica
rea hotărîrilor de partid, a legilor 
tării, precum si a propriilor hotărîri 
va trebui să fie intensificată în vi
itor. Chiar si pentru fapuL ce nu 
poate fi ignorat, că. deși izolate, au 
mai apărut si acte de indisciplină".

Comandantul navei „Baia de Ara
mă". Neacșa Gheorghe. a făcut o 
succintă prezentare a activității des
fășurate de echipatul pe care-1 co
mandă. format din oameni destoi
nici.- buni cunoscători ai mărilor si 
oceanelor, situat printre fruntași în 
întrecerea socialistă : „Nava noastră 
si-a indeplinit planul de transport 
in ultimii ani. iar în prezent rapor
tăm realizarea sarcinilor de plan pe 
1989. în drumurile noastre spre mari 
porturi ale lumii, muncind departe 
de tară, purtînd în suflet dorul de 
pămîntul natal, de cei dragi, ne 
străduim ca prin tot ceea ce facem 
să slujim așa cum se cuvine pa
tria. Ne îngrijim zi și noapte de cit 
mai buna gospodărire a navei, rea- 
lizînd cu mijloace si forte proprii 
diverse lucrări, asigurînd recupe
rarea. reconditionarea si reintrodu
cerea în circuitul economic a unor 
materiale refolosibile". Constantin 
Preda, comandantul navei „Banat", 
arăta, la rîndul său. că „este nece
sară o mai bună organizare a acti
vității în danele portului Constanta, 
pentru mai buna derulare a muncii 
în perioada cît navele se află sub 
operațiuni de încărcare-descărcare. 
folosirea mai eficientă a potențialu
lui uman de la bord". Subliniind 
necesitatea ca fiecare comunist să 
se implice mai activ în realizarea 
sarcinilor ce-i revin. electricianul 
Sorin Podărăscu. de pe nava „Cot
nari". releva : „Trebuie să acționăm 
si mai mult pentru întărirea si omo
genizarea colectivelor de muncă, 
care să se constituie într-o familie 
unită. închegată, capabilă, tocmai 
prin această coeziune, să înfrunte 
si să învingă toate greutățile pe care 
le implică voiajul departe de tară.

Acolo unde s-a acționat pentru sta
bilitatea si fortificarea echipajelor, 
mă refer la navele „Călărași". „Ba
nat". „Căciulata", „Alba". „Călan" 
si altele, rezultatele au fost pe mă
sura acestei preocupări. în condi
țiile specifice muncii noastre, orga
nizațiile de bază trebuie să pună un 
accent mai mare pe cunoașterea fie
cărui om din echipai, valorificîndu-i 
deplin calitățile, pasiunile, aptitudi
nile. să intensifice munca politică 
de la om la om. să determine ma
nifestarea autocontrolului și auto- 
exigentei. a spiritului revoluționar 
In munca fiecărui marinar".

Punînd accentul pa necesitatea 
intensificării activității politico-ideo- 
logice și cultural-educative, secreta
rul comitetului U.T.C. de la I.E.F.M. 
„Navrom" Constanta, tovarășul Emil 
Luca, arăta că „Răspunzînd unei 
mai vechi cerința a marinarilor, 
s-au organizat un număr sporit de 
acțiuni politico-educative : mese-ro- 
tunde. schimburi da experiență. ln- 
tîlniri cu lectori si activiști de 
partid și de stat, vizite la diferite 
obiective de interes cultural. Săptă- 
mînal. pentru echipajele navelor 
plecate în voiaj s-a transmis un 
buletin informativ cuprinzînd prin
cipalele evenimente politice din ac
tivitatea partidului si statului nos
tru. Cu sprijinul ziarului local „Do- 
brogea Nouă" a fost editată periodic 
foaia volantă „Navigatorul", care 
a-a constituit Intr-un mijloc eficient

Darea de seamă prezentată în ca
drul conferinței de dr. Jean Diaconu. 
secretarul comitetului de partid, a 
înfățișat modul în care cei 329 de 
comuniști din organizația de partid 
din cadrul Spitalului „I. Cantacuzino" 
și-au dus la îndeplinire misiunea ce 
le-a fost încredințată în înfăptuirea 
politicii partidului, de ocrotire a să
nătății, de păstrare a tinereții și vi
gorii poporului nostru, de promovare 
a medicinei preventive.

Atît în darea de seamă, cit și în 
cuvintul participanților la dezbateri 
s-a pus un ac
cent deosebit pe 
promovarea unei 
politici demogra
fice active, grija 
față de viitoarea 
mamă, fată de 
sănătatea ei și, 
implicit, a copi
lului. S-a subli
niat. in mod deo
sebit, faptul că 
în această direc
ție comitetul de 
partid a acționat prin toate ca
drele medicale, dar în primul 
rînd prin comuniștii ce activea
ză în comisia profesională. Astfel, 
din controalele efectuate de această 
comisie, în spital și în unitățile din 
teritoriu s-a constatat o îmbună
tățire simțitoare a activității de 
urmărire a stării de sănăta
te a gravidelor si de eliminare a 
riscurilor obstetricale. printr-o frec
ventă crescută a consultațiilor, prin 
atenta supraveghere a acestora. Dar. 
asa cum sublinia. în mod autocri
tic. însuși șeful secției maternitate 
a spitalului, dr. Ion Mocanu. indi
catorii demografici in sectorul 2 nu 
sînt la nivelul cerințelor și al con
dițiilor create. Această situație pune 
în fața organizațiilor de partid pro
blema intensificării muncii de edu
cație sanitară, a aplicării unor mă
suri ferme, inclusiv pe linie de par
tid, pentru înlăturarea carențelor ce 
mai există în munca unor cadre me
dicale. inclusiv comuniști. 

de popularizare a principalelor pre
ocupări specifice activității noastre. 
Pentru organizarea și petrecerea in
structivă a timpului liber la bordul 
navelor de către echipaje s-a asi
gurat dotarea acestora cu materiale 
cultural-sportive, dispunîndu-se în 
prezent de un bogat fond de carte, 
de un mare număr de televizoare, 
magnetofoane. aparate de proiecție 
și altele. Important este acum să se 
asigure folosirea acestora nu doar 
din cînd în cînd, ci pe baza unor 
programe judicios concepute".

In intervenția sa, tovarășul Corneliu 
Idu, director coordonator al I.E.F.M.

„Navrom" Con
stanța, a sublini
at : „Prin aplica
rea măsurilor sta
bilite de conferin
ță trebuie să con
tribuim și mal 
mult la întărirea 
ordinii și discipli
nei în flotă, la ri
dicarea pe o treap
tă calitativ supe
rioară a pregăti
rii profesionale. 

Este necesar să se înlăture formalis
mul, organele nou alese să se implice 
mai activ în urmărirea cu mal mul
tă fermitate a activității de trans
port. a modului de utilizare a ca
pacităților din dotarea flotei, pen
tru a se ajunge la o creștere sub
stanțială a indicilor de utilizare si 
pentru a se putea astfel realiza in
tegral planul la itnport și export". 

Conferința de dare de seamă si 
alegeri a organizației de partid de 
la I.E.F.M. „Navrom" Constanta a 
avut ca numitor comun al dezbate
rilor. ca punct de convergentă a tu
turor preocupărilor comuniștilor și 
marinarilor din flota maritimă ro
mânească hotărîrea lor nestrămutată 
de a sluji fără preget înfăptuirea 
politicii partidului si statului nostru 
de pace, prietenie si largă colabo
rare economică cu toate țările lumii.

Lucian CRISTEA
corespondentul „Scînteii*

Acționînd conform principiului că 
e mai ușor să previi decît să vin
deci, membrii de partid din organi
zația acestei prestigioase unități sa
nitare au mutat centrul de greutate 
al activității de ocrotire a sănătății 
oamenilor la locul de muncă, în în
treprinderile aflate pe platforma in
dustrială Pipera, în celelalte între
prinderi din sectorul 2, ce le sînt 
arondate. Pe lingă controlul sănătă
ții, efectuat la nivelul dispensarelor 
din unitățile respective, care a cu
prins sută la sută din personalul 

COMPETENTA, PASIUNEA Șl INIȚIATIVA
— suport al calității activității sanitare

muncitor, comitetul de partid îm
preună cu conducerea spitalului au 
constituit echipe complexe de me
dici specialiști care au contribuit la 
aprofundarea acestui control și la 
depistarea precoce a bolilor. De a- 
semenea. comitetul de partid a ini
țiat un schimb de experiență pe a- 
ceastă temă, ale cărui concluzii și 
învățăminte au avut un rol pozitiv 
în îmbunătățirea asistenței medica
le preventive, în educația șanitară a 
oamenilor muncii.

Un rol important în ridicarea ni
velului profesional al personalului 
medical din teritoriu, ca și in abor
darea științifică a întregii munci de 
descoperire și de învingere a bolii 
l-au avut — a apreciat in interven
ția sa medicul Leonid Gheorghiev 
— comuniștii din cele cinci clinici 
universitare din spital, prin infor
marea și instruirea colegilor lor din 
policlinici și dispensare și înarma
rea acestora cu noi metode de diag
nostic și tratament.

Nu combativitate de circumstanță, 
ci combativitate ca stare de spirit!

II

Conferința de dare de seamă și 
alegeri a comuniștilor din organiza
ția de partid a Cooperativei Agrico
le de Producție Ripiceni, județul Bo
toșani, s-a constituit într-o analiză 
responsabilă, exigentă, care a evi
dențiat deschis neajunsurile Si a 
stabilit măsuri adecvate pentru a- 
ducerea unor stări de lucruri pe 
făgașul firesc.

Pornind de la cerințele documen
telor programatice pentru Congresul 
al XlV-lea, supuse dezbaterii și a- 
probate în unanimitate, atît în darea 
de seamă, cît și în dezbateri s-a 
luat atitudine fermă, intransigentă 
fată de orice fel de manifestări ne
gative privind atitudinea față de 
muncă, comportarea morală a co
muniștilor.

Faptul că activitatea organizației 
a fost analizată prin prisma impe
rativului perfecționării sale continue 
a condus la evitarea aglomerărilor 
de cifre și date, evidențiindu-se de
sigur realizările, dar dezvăluindu-so 
și neajunsurile, unele din ele în- 
tr-un mod convingător, prin stabi
lirea cauzelor care le-au generat. Fi
rește. problemele planului, progra
mele dezvoltării economico-sociala 
au ocupat un loc prioritar în con
ferință. dezbaterea lor fiind concen
trată asupra aspectelor de esență. 
Spre exemplificare, redăm cîteva 
fragmente : „Deși cooperativa noas
tră de producție dispune de teren 
foarte fertil, din cele cinci culturi 
principale ale sectorului vegetal nu
mai la două am obținut producțiile 
care îndeplinesc condițiile acordării 
titlului de Erou al Noii Revoluții 
Agrare" ; „Deși 70 la sută din cul
turi sînt irigate, nu am reușit să

Stăruința ți devotamentul perso
nalului medical din această organi
zație în aplicarea politicii sanitare 
a partidului se oglindește în scăde
rea numărului de îmbolnăviri. în 
cuvintul lor, cei 15 participant! la 
dezbateri, printre care dr. Maria Min- 
cu, directorul spitalului, Dragoș Mo- 
tomancea, șeful secției terapie in
tensivă, Aurelian Negoescu, șeful 
secției ortopedie — Foișor, Ionel 
Matei, medic coordonator al policli
nicii din strada Galați, Ibolia Po
pescu, șefa secției laborator și alții 

au relevat mai puțin realizările, con- 
siderind că acest lucru l-a făcut în
deajuns darea de seamă și au insis
tat, îndeosebi, asupra aspectelor per
fectibile din activitatea de zi cu zi. 
O muncă deosebit de complexă și de 
mare răspundere, de calitatea ei de- 
pinzînd sănătatea — și nu rareori — 
viața oamenilor. S-a reliefat însem
nătatea întăririi disciplinei, argu- 
mentindu-se că într-o imitate me
dicală orice abatere poate avea ur
mări grave ; s-a subliniat și nevoia 
optimizării relațiilor interumane, ce 
trebuie să se caracterizeze prin con
lucrare și respect reciproc, solicitu
dine și o atitudine prevenitoare față 
de pacienți ; o mai mare grijă pen
tru dotarea unităților. Dintre criti- 
cile adresate comitetului de partid, 
stilului său de muncă, merită a fi 
reliefată cea referitoare la faptul că 
aplicarea hotărîrilor adoptate în a- 
dunările generale, în ședințele de 
birou și de comitet nu este urmă
rită cu suficientă perseverență ; de 

folosim sistemul de irigații pe în
treaga suprafață amenajată" ; „în 
zootehnie, anul trecut am realizat 
planul la producția de carne în pro
porție de 108 la sută, dar aceasta ne 
obliga cu atît mai mult să acționăm 
pe drumul autodepășirii" ; „Comite
tul de partid nu a stimulat condu
cerile de ferme în realizarea unul 
control permanent pentru respecta
rea densității prevăzute la fiecare 
cultură, nici pentru antrenarea la 
lucru a acelor cooperatori care în 
perioada de întreținere a culturilor 
lși caută alte ocupații".

Analiza echilibrată și în detaliu a 
tuturor laturilor activității a pus a- 
desea în evidentă, o dată cu cauze
le unor neajunsuri, și remediile ne
cesare. Este adevărat — se spunea — 
că adunările generale de partid, prin 
tematica abordată, prin conținutul 
lor și participarea la dezbateri au 
marcat progrese evidente în deve
nirea lor ca scoli ale educației re
voluționare. Aceasta arată că orga
nizația de partid a urmat sistematic 
prevederile documentelor de partid, 
indicațiile secretarului general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Dar nu 
de fiecare dată se spune lucrurilor pe 
nume și nu se urmărește sistematic 
îndeplinirea măsurilor luate în a- 
dunări.

Pe de altă parte. In conferință se 
recunoștea că fermitatea față de 
neajunsuri nu s-a manifestat în toa
te cazurile. De aceea. în des
fășurarea muncii politico-ideologice 
persistă de mai mult timp și alte 
neîmpliniri : gazetele de perete au 
perioade lungi de... inactivitate, nu 
critică lipsurile întllnite în activita- 

asemenea, propunerile comuniștilor 
nu primesc, totdeauna, un răspuns 
din partea celor în competența că
rora revine analizarea lor. Noului 
comitet i s-a cerut, pe bună drep
tate, să elimine aceste lipsuri, ceea 
ce va determina, desigur, sporirea 
eficienței muncii de partid.

Pozitiv a fost faptul că, alături de 
critica fundamentată și autocritica 
sinceră a unora dintre vorbitori, s-au 
formulat și propuneri utile. Toa
te cele 11 propuneri făcute în 
conferință au fost incluse integral în 

programul de 
măsuri adoptat. 
Una dintre ele a 
stîrnit un interes 
deosebit: s-a pro
pus ca. în ce pri
vește îmbunătă
țirea înzestrării 
cu aparatură și 
instrumentar, mai 
buna întreținere 
a celui existent, 
să se conlucreze 
cu unitățile de 

pe platforma Pipera, majoritatea cu 
profil electronic, care dispun de spe
cialiști și condiții pentru aceasta.

Profundul atașament la politica 
partidului, încrederea deplină in în
făptuirea neabătută a mărețelor o- 
biective cuprinse în documentele 
pregătitoare pentru Congresul al 
XlV-lea, angajarea comunistă, Im
plicarea sporită în activitatea poli
tică și profesională, convingerea ne
voii de autodepășire, răspunderea 
fată de starea de sănătate a oame
nilor — iată atributele ce au făcut 
din conferința de dare de seamă și 
alegeri a organizației de partid din 
cadrul spitalului „I. Cantacuzino" o 
adevărată școală de dezbatere res
ponsabilă, în spirit partinic, a mul
tiplelor și complexelor probleme ale 
activității sanitare vizînd desfășura
rea ei în mijlocul oamenilor, în fo
losul lor.

Rodica ȘERBAN 

tea unor oameni, inclusiv «-unor ca
dre de conducere.

Abordarea problemelor din un
ghiul muncii politico-organizatorice a 
pus în evidență resursele perfecțio
nării stilului și metodelor de mun
că ale comitetului de partid. Pe 
bună dreptate, comuniștii au consi
derat că darea de eeamă nu a fost 
suficient de combativă : „Personal 
mă așteptam să fiu criticat mai 
sever, arăta președintele coopera
tivei, Mircea Călin. Și eu, și alții, 
în oarecare măsură, analiza din 
darea de seamă a fost combativă. 
Dar tardivă. Ar fi fost folositor ca 
nu numai in conferință, ci cu mult 
înainte, cînd am trecut prin unele 
greutăți, cînd s-au Înregistrat unele 
abateri să fi fost controlați, trași 
la răspundere din timp, nu prea 
tîrziu, pentru cele constatate. Aceas
ta ar fi asigurat puternica mobili
zare a forțelor din unitate, organi
zarea mai temeinică a muncii, or
dinea și disciplina fermă pe an
samblul unității, asigurarea contro
lului pe întregul flux al lucrărilor 
agricole. Sigur, acum știm unde și 
Cum am greșit, iar îndatorirea noas
tră este de a intări răspunderea 
fiecăruia și a preveni astfel apariția 
neajunsurilor.

Alți comuniști — loan Birsan, 
Aurel Rotaru, Petru Nichifor, Mi- 
haela Amihăiesei, Jan Ciurde*  — 
au avut opinii asemănătoare : „Co
mitetul nostru de partid, nu-i vorbă, 
critică pe cei care nu participă la 
lucru sau nu-și realizează normele 
de muncă. Dar se cam oprește la 
atât" ; „De ce comitetul de partid 
nu-și organizează mai bine propria 
activitate ? Stimulînd gîndirea și 
inițiativa colectivă, el ar putea așe
za bazele unei activități diverse de 
industrie mică, astfel ca în timpul 
iernii cooperatorii să fie chemați 
nu numai la transportul gunoiului 
pe cimp" ; „S-a afirmat aici, cu spi
rit autocritic, că tinerii din coope
rativă nu au fost în atenție pentru 
primirea celor mai buni dintre el In 
rîndurile partidului. Nu e de ajuns I 
Să vedem concret cum procedăm..."

Și în celelalte luări de cuvint, și 
In intervențiile reprezentantului 
consiliului unie agroindustrial ș-a 
militat pentru ca în organizația de 
partid a C.A.P.-ului să se treacă 
de la combativitatea de circumstan
ță — care-și mal face loc în unele 
împrejurări — la combativitatea ca 
stare de spirit generală și perma
nentă pentru impulsionarea activi
tății fiecărui comunist, a organiza
ției în întregime. în conferință, 
combativitatea s-a manifestat în
tr-un mod concret și semnificativ 
prin însăși opțiunea unanimă a co
muniștilor pentru un birou al comi
tetului aproape in întregime înnoit, 
în mod special, întrucit în confe
rință s-a vorbit, printre altele, de o 
seamă de deficiențe din ferma 
zootehnică, membrii noului comitet 
de partid s-au angajat să acționeze 
astfel ca în viitor nici un fel de 
neajunsuri să nu se mai producă. 
Nici în zootehnie, nici în celelalte 
sectoare !

Desfășurate în spiritul exigen
țelor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Concluziile la 
ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R, din 22 septembrie, 
dezbaterile din cadrul conferinței 
organizației de partid de la C.A.P. 
Ripiceni au actualizat necesitatea 
concordanței dintre vorbe și fapte, 
au pus in lumină importanța și efi
ciența folosirii criticii și autocri
ticii — nu ca un act în sine, ci ca 
un mod fructuos de a gîndl propria 
muncă, de a trage Învățăminte prac
tice pentru înlăturarea stărilor de 
lucruri negative.

Eugen HRUȘCĂ
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)
care consideră inegalitatea economi
că și socială... naturală. Dar celor 
„inegali" ideologia capitalistă nu le 
răpește toate speranțele. Lor le ră- 
mîne „egalitatea șanselor". Desigur, 
fiul șomerului poate avea, în anumi
te împrejurări, „șansa" de a intra la 
universitate, de a urca treptele ie
rarhiei sociale, de a deveni „egal" cu 
favorizații soartei. Dar lupta se des
fășoară în condiții inegale. Cei ce se 
nasc bogați au prima „șansă"... chiar 
dacă sînt leneși, chiar dacă sint 
incapabili. Cei săraci. în schimb, 
cunosc gustul amar al adevărului că 
de cele mai multe ori șomajul, deci 
pierderea dreptului la muncă, echi
valează cu pierderea sensului vieții.

Ideologia capitalistă contemporană 
„ocolește" cu grijă aceste aspecte. 
Viața, istoria arată că societatea ca
pitalistă nu este capabilă. tocmai 
datorită concentrării bogățiilor in 
numai cîteva mîini, să soluționeze 
problemele economice, sociale, poli
tice cu care se confruntă oamenii 
muncii, popoarele. Dar această reali
tate este „acoperită" cu insistentă 
de o propagandă mistificatoare. Se 
face elogiul „virtuților" capitalismu
lui. concomitent cu denigrarea idea
lurilor socialiste și realităților socia
lismului. Se încearcă „estomparea" 
deosebirilor de fond dintre socia
lism și capitalism. „răsturnarea" 
realităților, care evidențiază superio
ritatea socialismului in condițiile în 
care esența societății capitaliste o 
constituie proprietatea privată asu
pra mijloacelor de producție, inega
litatea. nedreptatea. Mai mult decît 
atît. s-a declanșat. în anii din urmă, 
o puternică ofensivă pentru a 
escamota însăși esența capitalismu
lui. cu scopul ascuns de a asigura 
perpetuarea vechilor relații econo
mice și sociale, de exploatare si asu
prire. Dar. de fapt, se face un fel 
d*  „politică a struțului". Pentru că. 

dacă Ideologia capitalistă se stră
duiește să renunțe la conceptul de 
„clasă socială", nu înseamnă că. în 
societate, clasele nu există si nu se 
confruntă. Cum. de asemenea, dacă 
se propun noi „criterii" de iden
tificare a grupurilor sociale șl a po
ziției lor în societate, nu înseamnă 
că. in realitate, diferențierile nu se 
fac în raport cu poziția fată de mij
loacele de producție.

în concepția partidului nostru, a 
secretarului său general. întemeiată 
pe principiile socialismului științific 
si confirmată de istorie, de viată. 
numai relațiile economice echitabile 

Societatea socialistă — societate 

a dreptății și egalității sociale

pot să deterntlne deplina egalitate 
intre oameni. în societatea noastră 
socialistă, egalitatea intre toti cetă
țenii. fără nici o deosebire — mai 
precis cu o singură deosebire, deter
minată de eforturile si de realiză
rile din .procesul muncii — -este 
reală. Democrația. în societatea so
cialistă românească, este nu numai 
afirmată in Constituție. în alte legi, 
dar ea a devenit o realitate a vieții 
cotidiene. Azi. în România, se dez
voltă continuu un puternic sistem 
de conducere cu poporul și pentru 
popor. Prin îmbinarea armonioasă, 
echilibrată a democrației directe si 
a democrației reprezentative, acest 
sistem asigură participarea tuturor 
oamenilor muncii, a întregii națiuni 
la elaborarea și înfăptuirea politicii

Interne si externe a partidului, a 
statului.

în mod generic, prin democrație 
s-a înțeles dintotdeauna puterea 
poporului. Cuvintul nu și-a schimbat 
sensul nici în prezent. Dar. în con
dițiile edificării socialismului in 
tara noastră, si-a schimbat în mod 
esențial conținutul. Au fost desfiin
țate pentru totdeauna clasele ex
ploatatoare și exploatarea. Au dis
părut inegalitățile sociale si națio
nale. Statul însusi a dobîndit un ca
racter nou. a devenit stat al oame
nilor muncii, al democrației munci- 
torești-revolutionare. Totodată, au 

fost create sl perfecționate organis
mele democratice menite să asigure 
întregului popor o participare ac
tivă la viata economică, politică și 
socială. Noile organisme democra
tice. între care congresele si consi
liile la nivel national, consiliile oa
menilor muncii din unitățile econo- 
mico-sociale si adunările generale, 
împreună cu organele statului, sub 
conducerea partidului, reprezintă — 
asa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu —, „un cadru larg 
de manifestare a poporului, unic în 
felul său. care asigură ca tot ceea 
ce se înfăptuiește in patria noastră 
să se realizeze cu poporul si pentru 
popor".

în concepția partidului nostru, a 
secretarului său general, nici nu se 
poate imagina socialismul fără o 

democrație superioară, fără partici
parea întregului popor la conduce
rea tuturor sectoarelor de activitate. 
A conduce împreună cu poporul, 
pentru popor nu este doar o teză cu 
valoare teoretică, ci un adevăr cu 
adinei rădăcini în practica edificării 
noii societăți. Un adevăr ce se ex
primă prin prezenta activă, prin 
participarea clasei muncitoare, a ță
rănimii si intelectualității, a între
gului popor la conducerea efectivă 
a unităților economice, științifice, de 
învătămint. cultură, sănătate, a tu
turor orașelor si satelor, la elabo
rarea si înfăptuirea planurilor, a 

programelor de dezvoltare econo
mică și socială a patriei. întemeiată 
pe aceste profunde realități, unita
tea întregului popor în jurul 
partidului, al tovarășului 
Nicolae Ceausescu dobîndeste me
reu noi valențe, se întărește fără 
încetare.

Buna funcționare a organismelor 
democratice reprezintă o cale sigură 
pentru valorificarea deplină a tutu
ror energiilor creatoare ale națiunii, 
a experienței si înțelepciunii mase
lor în opera de construcție socialistă. 
Iată de ce perfectionarea continuă 
a democrației constituie o cerință 
obiectivă.

Așa cum se subliniază în Tezele 
pentru Congresul al XÎV-Iea. așa 
cum confirmă practica socială, fac

torul dinamizator ai sistemului de
mocratic din tara noastră este Parti
dul Comunist Român. De fapt, parti
dul este centrul vital al întregii 
noastre societăți. în sistemul demo
crației muncitoresti-revolutioriare. 
faptul că poporul deține puterea po
litică este întărit de rolul de factor 
politic conducător al Partidului Co
munist Român.

Socialismul este de neconceput 
fără o. reală democrație revoluțio
nară : dar nici democrația socialistă 
nu se poate concepe fără o puter
nică afirmare a rolului conducător 
al partidului unic al clasei munci
toare. al întregului popor. In Tezele 
pentru Congresul al XlV-lea se 
arată : „Partidul nostru consideră că 
teza revenirii in socialism la siste
mul pluripartit este greșită si 
profund dăunătoare, ea deschizind 
calea reintoarcerii Ia formele ana
cronice ale sistemului politic capi
talist. Viata demonstrează că în con
dițiile noi, create după dispariția 
claselor exploatatoare, existenta unui 
partid unic al clasei muncitoare si 
întărirea unității poporului in jurul 
partidului reprezintă o necesitate is
torică obiectivă. Sistemul larg al 
democrației socialiste asigură ne de
plin posibilitatea si cadrul exprimă
rii libere a opiniilor oamenilor 
muncii, participarea efectivă a tu
turor categoriilor sociale Ia elabora
rea politicii interne șl externe a tă
rii. la conducerea societății".

Relațiile socialiste de proprietate, 
rolul de primă importantă al pro
ducătorului în societate si poziția lui 
fată de mijloacele de producție, fe
lul echitabil in care sînt repartizate 
roadele muncii definesc trăsăturile 
fundamentale ale noii orînduiri so
ciale. atestă legitimitatea socialismu
lui ca mod de organizare a unei so
cietăți a dreptății si a echității.

Adrian VASILESCU

tv
19,00 Telejurnal
19,30 Partid și țara — o unică voință
19,45 Glorie, nepieritoare glorie 1 Cîn- 

tece patriotice, revoluționare
20,00 România în lume. Documentar
20,20 în dezbatere : Documentele pen

tru Congresul al XlV-lea al Parti
dului Comunist Român • Creș
terea continuă a volumului expor

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Titanic Vals — 18; (sala Am
fiteatru) : Poveste din Hollywood 
— 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(13 68 75, sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice11. Ioana Szel — pian 
(Bach, Schumann, Beethoven) ; Anca 
Apefean — pian (Beethoven, Schu
mann, Chopin) — 17: (Ateneul Ro
mân) : Concert simfonic. Dirijor : I. 
lonescu-Galațl. Solist s Andrei Delea- 
nu — 18
• Opera Română (13 18 57) : Traviata 
— 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*  
(sala Grădina Icoanei, II 95 44) : Cin- 
tec despre mine însumi — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cameristele
— 18,30
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : într-o dimineață — 18; 
(sala Studio) : Al patrulea anotimp
— 18.30
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Și totuși Erninescu — 18;
(sala Giulești, 18 04 85) ; Iarna cind au 
murit cangurii — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, sala Savoy) : Tempo, 
tempo — 18; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Cavalcada risulul — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Meridiane folclo
rice — 18,30 

tului, baza asigurării unei balanța 
comerciale active

20,40 Copiii cîntă patria șl partidul, 
program literar-muzical-coregrafia 

21,00 In dezbatere : Documentele pen
tru Congresul al XlV-lea al Parti
dului Comunist Român • „Comu
nismul înseamnă știință ! Știința 
la nivelul cel mal înalt !*  — Mo
bilizator îndemn pentru tînăra ge
nerație

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

21,50 Telejurnal

• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Nota zero la purtare — 9; Roman
țioșii — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Punguța cu doi bani — 10
• Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „Arena atracțiilor" (It.P. Bul
garia) — 19

cinema
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TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 

de participant» la festivitățile prilejuite de împlinirea 
unui secul de la crearea invățămîntului militar superior

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România, 
Comandant suprem al Forțelor Armate,

Domnului GEORGE BUSH

/W TELEGRAME ADRESATE Președintei» Statelor Unite ale America

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Oamenii muncii din agricultură raportează
încheierea recoltării unor culturi

CASA ALBA 
WASHINGTON, D.C.

în numele poporului român șl al meu personal, vă exprim dumneavoas
tră șl poporului american profunda noastră compasiune in legătură cu pier
derile de vieți omenești provocate de cutremurul de pămint din 17 octom
brie 1989.

Transmitem familiilor Îndoliate sincere condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Românit

In atmosfera de puternică angajare politică, creată de ampla dezbatere
• documentelor Congresului al XIV-Iea al partidului, participant!! la acti
vitățile festive consacrate aniversării centenarului invățămîntului militar 
superior românesc și-au exprimat cu vie satisfacție și vibrantă mlndrie pa
triotică totala adeziune față de istorica Hotărire a Plenarei Comitetului Cen
tral al partidului din 27—28 iunie 1989 privind realegerea dumneavoastră, 
mult stimate șl iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, la înaltul forum al co
muniștilor români din noiembrie, marele Erou între eroii neamului, eminent 
conducător al destinelor națiunii noastre, genial ctitor al României socia
liste, personalitate proeminentă a lumii contemporane, in suprema funcție 
de secretar general al Partidului Comunist Român.

Expresie puternică a voinței nestrămutate a comuniștilor, a Întregului 
nostru popor și, împreună cu el, a oștirii patriei, această opțiune unanimă 
de importanță istorică, constituie un măreț act politic și în același timp o 
vie recunoaștere a rolului dumneavoastră hotăritor în elaborarea și înfăp
tuirea politicii interne și externe a partidului nostru, a Programului de 
făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României 
■pre comunism, garanția fermă a ridicării țării pe noi trepte de progres și 
civilizație, afirmării ei libere și demne In rindnl națiunilor lumii, asigurării 
deplinei independențe și suveranității naționale, a viitorului comunist al 
patriei.

Folosim acest prilej sărbătoresc pentru a omagia eu sentimente de 
profundă stimă și respectuoasă gratitudine contribuția deosebită a tovarășei 
academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politie și de stai, 
savant de largă recunoaștere mondială, la îndeplinirea programelor de dez
voltare economico-socială, la înflorirea fără precedent a invățămîntului, 
științei și culturii românești.

Festivitățile prilejuite de Împlinirea unul secol de activitate neîntreruptă
* Invățămîntului superior militar românesc au permis evocarea contribuției 
deosebite aduse de acest for de învățămînt, știință și cultură al oștirii la 
formarea și perfecționarea pregătirii cadrelor de comandă și stat major, 
dezvoltarea gîndirii militare, întărirea forței combative a armatei noastre, 
reliefarea tradițiilor înaintate ale acestei instituții, a rolului și locului ei in 
opera de apărare fără preget a pămintului strămoșesc.

Valoarea invățămîntului militar superior românesc a fost confirmată de 
competența, hotărirea și energia comandanților de armate, corpuri de ar
mată, divizii și regimente, de șefii statelor majore ale acestora — absolvenți 
ai Școlii Superioare de Război — care au condus cu iscusință trupele In 
marile bătălii purtate de poporul român in războiul de eliberare și întregire 
națională din anii 1916—1918, in timpul revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă din August 1944 și in războiul anti
hitlerist.

In anii revoluției și construcției socialiste tradițiile Școlii Superioare 
de Război au fost preluate, din 1948, și dezvoltate, an de an, de către 
Academia Militară.

In cartea de aur a acestei prestigioase Instituții a armatei române, Ia 
loc de cinste se situează, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
prodigioasa dumneavoastră activitate din anii 195G—1954, cind, in calitate 
de ministru adjunct și șef al Direcției Superioare Politice a Armatei, ați 
avut un rol determinant in formarea și întărirea armatei de tip nou, in 
perfecționarea invățăinintului militar, in dinamizarea activității organelor 
și organizațiilor de partid, in așezarea întregului proces instructiv-educativ 
din armată pe coordonatele spiritului revoluționar, ale concepției despre 
lume și viață — materialismul dlalectio șl istoric —, in pregătirea și pro
movarea de noi cadre provenite din rîndul muncitorilor, țăranilor și altor 
•ameni ai muncii.

La această aniversare Jubiliară s-a subliniat cu tărie că perioada eea 
mai rodnică din activitatea Academiei Militare, a oștirii, a Întregii socie
tăți românești, este cea marcată de Congresul al IX-lea al partidului, 
care a inaugurat o epocă nouă, revoluționară in activitatea partidului și 
poporului român, In afirmarea demnității naționale, a independenței depline 
și reale a României, numită cu îndreptățită mindrie patriotică „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

In conștiința noastră, a tuturor, transformările profund Înnoitoare care 
au propulsat România pe trepte superioare de progres și civilizație, confe- 
rindu-i un înalt prestigiu internațional, sînt indisolubil legate de rolul 

i dumneavoastră decisiv in făurirea socialismului și comunismului in 
România. Frin gindirea dumneavoastră cutezătoare, deschizătoare de noi și 

< ample orizonturi teoriei și practicii revoluționare, pătrunsă de o excep
țională capacitate de a descifra, in fiecare etapă, cerințele dezvoltării socie
tății românești, ridicării continue a patriei pe noi trepte de progres, întă
ririi Independenței și suveranității naționale, prin inegalabila dumneavoastră 
activitate pusă in slujba edificării socialismului și comunismului in Româ
nia, ați potențat vocația creatoare a poporului nostru, plenar manifestată 
in perioada cea mai bogată In realizări din istoria multimilenară a po
porului român.

Acum, Ia sărbătorirea unul secol de existență a celei mal înalte Insti
tuții de Invățămlnt militar românesc, puternic mobilizați de înalta apreciere 
dată de către conducerea de partid și de stat, de dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe comandant suprem, prin decorarea Drapelului de 
luptă al Academiei Militare cu Ordinul „23 August" clasa I, pentru care 
exprimăm cea mai vie recunoștință, ne angajăm solemn să depunem toate 
eforturile pentru perfecționarea invățămintului, cercetării științifice șl 
muncii politico-educative, astfel îneît ofițerii-elevi, studenții și cursanții 
să-și însușească doctrina militară națională, al cărei strălucit fondator 
sinteți, arta de a apăra Independența și integritatea patriei, temeinice 
cunoștințe militare și politice, tehnice și de specialitate, să dobindească 
deprinderi trainice de organizare și conducere a instruirii și educării trupe
lor, de participare activă a armatei la dezvoltarea economico-socială a țării.

Acționind neabătut in lumina tezelor, orientărilor și indicațiilor dum
neavoastră profund științifice, a sarcinilor formulate cu strălucire in cuvin- 
tarea rostită la marea adunare populară din municipiul Iași, prilejuită de 
deschiderea noului an de învățămint, vom acționa pentru întărirea continuă 
a rolului de conducător politic al organizațiilor de partid, vom promova cu 
consecvență stilul de muncă revoluționar, spiritul de ordine și disciplină, 
combativitatea față de neajunsuri, acționind cu hotărire împotriva a tot 
ceea ce este vechi și perimat, pentru afirmarea cu putere a noului, pen
tru îndeplinirea integrală a prevederilor Directivei privind pregătirea mili
tară și politică a armatei, astfel incit să întimpinăm Congresul al XIV-Iea 
al partidului cu un bilanț bogat în împliniri.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe comandant suprem, că 
vom munci fără preget pentru a da patriei comandanți, ofițeri de stat 
major, activiști de partid, ingineri și subingineri militari cu o temeinică 
pregătre, profund devotați patriei, poporului și partidului, cauzei socialis
mului șl comunismului, capabili să acționeze pentru înfăptuirea exemplară a 
politicii partidului și statului nostru, să facă totul pentru ridicarea capa
cității de apărare a țării, să apere împreună cu întreaga oștire, cu eroicul 
nostru popor mărețele cuceriri revoluționare, independența, suveranitatea 
și integritatea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

♦
Joi au avut loc In Capitală festi

vitățile prilejuite de Împlinirea unul 
secol de la crearea invățămintului 
militar superior.

Au fost prezențl tovarășii Ion 
Coman, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., general-colonel Vasile Milea, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul apărării naționale, membri 
ai Consiliului de conducere al Mi
nisterului Apărării Naționale șl 
Ministerului da Interne, membri ai

★
conducerii Ministerului Educației și 
Invățămintului. Academiei Repu
blicii Socialiste România, generali 
și ofițeri, veterani de război, cadre 
didactice și ofițeri-elevl ai Acade
miei Militare.

într-o atmosferă vibrantă, de pu
ternic entuziasm, participanțll au 
adresat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU, secretar 
general a! Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, comandant suprem 
al Forțelor Armate.

și obținerea de producții mari la hectar
în telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 

general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul Județean Buzău al P.C.R. raportează terminarea re
coltării strugurilor de masă și a strugurilor pentru vin șl obținerea unor 
producții medii de 26 400 kg șl, respectiv, 25 100 kg la hectar; Comitetul 
Județean Maramureș al P.C.R, raportează terminarea recoltării merelor 
și realizarea unei producții medii de 35100 kg la hectar ; Comitetul 
județean Prahova al P.C.R. raportează încheierea recoltării merelor, pere
lor și prunelor și obținerea unor recolte medii do 33 200 kg, 30 200 kg 
și, respectiv, 20 150 kg la hectar.

Recoltele mari obținute — se arată tn telegrama - slnt rezultatul 
dezvoltării și modernizării agriculturii, al politicii agrare juste a partidului 
și statului nostru, al superiorității marii proprietăți socialista de stat și 
cooperatiste, sprijinului acordat acestei ramuri de bază a economiei noas
tre naționale. Ele reflectă, totodată, hărnicia celor ce-șl desfășoară acti
vitatea pe ogoarele patriei, consacrată transpunerii neabătute In viață 
a obiectivelor noii revoluții agrare.

In prezent, se subliniază în telegrame, lucrătorii din agricultură Ișl 
concentrează eforturile pentru încheierea In cel mal scurt timp a strin- 
gerli celorlalte recolte, efectuarea neintirzlată a Insămînțârllor de toamnă, 
a celorlalte lucrări, care să asigure producții mari, superioare in viitorul 
an agricol.

LA STRUGURI DE MASĂ
• Județul Buzău 26400 kg la hectar

LA STRUGURI PENTRU VIN
• Județul Buzău - 25100 kg la hectar

LA MERE
® Județul Maramureș - 35100 kg la hectar
• Județul Prahova - 33200 kg la hectar

LA PERE
Județul Prahova - 30200 kg la hectar

LA PRUNE
• Județul Prahova - 20150 kg Ia hectar

în telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste Români*,  oamenii muncii 
din numeroase unităti agricole 
raportează încheierea recoltării 
unor culturi și obținerea de pro
ducții mari, superioara celor pla
nificate.

In prezent, ee arată tn telegra
me, lucrătorii din unitățile men
ționate, puternic mobilizați de in
dicațiile sl orientările secretarului

general al partidului, depun

,/

--------  _ o 
muncă plină de dăruire tn vede
rea finalizării celorlalte lucrări 
din această campanie.

In Încheierea telegramelor m 
exprimă angajamentul oamenilor 
muncii din agricultură de a nu 
precupeți nici un efort pentru În
deplinirea exemplară a sarcinilor 
ce le revin, intlmplnlnd astfel cu 
noi fapte de muncă marele forum 
al comuniștilor — cel de-al XIV- 
lea Congres al partidului.

La sfecla de zahăr

obținerea unor

vremea
Prognoza meteorologic*  pentru inter

valul 20 octombrie, ora 20 — 23 octom
brie, ora 20. in (ară : Vremea va fi in 
general frumoasă și caldă pentru a- 
ceastă perioadă, cu cerul variabil. Con
diții de ploaie slabă tn regiunile nor

dice. VIntul va sufla slab plnă la mo
derat. Temperaturile minime se vor 
situa, tn general, între 4 șt 12 grade, 
iar cele maxime diurne Intre 15 și 25 
grade, izolat mal ridicate în sud. Dimi
neața, pe alocuri, ceață. In București : 
Vremea va fi predominant frumoasă și 
caldă pentru această perioadă, cu cerul 
variabil. Vîntul va sufla în general 
slab. Temperaturile minime vor oscila 
între 6 și 10 grade, iar cele maxime 
între 20 șl 24 grade. Dimineața, condiții 
de ceată slabă.

In telegrame adresate tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, colective munci
torești din unități economice rapor
tează realizarea Înainte de termen 
a sarcinilor revenite din planul a- 
cestui an și din actualul cincinal.

v
Comitetul Județean Prahova al 

P.C.R. raportează că Ia data de 18 
octombrie 28 de unități economice 
din județ au Îndeplinit planul la 
export pe trei ani și zece luni, ceea 
ce permite ca pînă la sfirșitul lu
nii să se livreze suplimentar, par
tenerilor de peste hotare, însemna
te cantități de produse.

In telegramă se exprimă angaja
mentul comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii din județul Praho
va de a acționa, in continuare, pen
tru îndeplinirea sarcinilor revenite 
din planurile și programele de

(Urmare din pag*  D

Administrația de Stat Loto-Pronosport informeazâ :
Printre sistemele de loc — stît 

de numeroase si variate — la care 
participantil pot să-si incerce șan
sele, un loc distinct îl deține 
LOZUL IN PLIC, care se remarcă 
atit prin gama largă de clstiguri. 
cit și prin operativitatea cu care 
acestea pot fi cunoscute si achita
te. De altfel, in ultimul timp, 
acest sistem a produs mari satis
facții numeroșilor participant!. in
clusiv prin atribuirea de autotu
risme „Dacia 1 300“ si însemnate 
sume de bani. în scopul diversi
ficării posibilităților de valorifi
care a șanselor. Administrația de 
Stat Loto-Pronosport a luat o 
serie de măsuri de natură să spo
rească atractivitatea sistemului, in
clusiv prin lansarea unor emisiuni 
speciale limitate, care acordă sl 
cîstiguri suplimentare. O astfel de 
emisiune este si „LOZUL TOAM
NEI". aflată la agențiile obișnuite 
sl vlnzătoril volant! din întreaga 
țară. Pe lingă cîstigurile devenite

familiare, se atribuie sl un Impor
tant număr de televizoare color.

De asemenea, seria acțiunilor cu 
caracter aparte din această lună 
continuă cu o tragere LOTO 2, de 
largă popularitate, datorită, in 
primul rînd. formulei tehnice, care, 
pe cit de simplă, este oe atit de 
avantajoasă. Se extrag 12 numere, 
din 75. in cadrul a 3 extrageri, cu 
posibilitatea de a se cîstiga si cu 
2 numere. în ceea ce privește pa
leta de cistiguri. aceasta este, 
la rîndul său. de mare atractivi- 
tate. constînd în autoturisme si 
importante sume de bani, de valori 
fixe si variabile. Tragerea va 
avea loc duminică. 22 octombrie, 
cînd participanții vor avea din nou 
prilejul să-si valorifice șansele. 
După cum se cunoaște, taxa de 
participare unică este de numai 
10 lei. Ultima zi pentru jucarea 
numerelor favorite este sîmbătă. 
21 octombrie.

succed tot mai rapid. S-au 
găsit metode mai bune de 
organizare la nivelul fl- 
cărei
S-a 
unor 
mare 
dierii . . .
sitatea meseriilor. în toate 
punctele „fierbinți" ale 
marelui șantier — au, de 
acum, cîteva direcții pre
cise de acțiune. Timpul 
bun de lucru este folosit Ia 
maximum. La fel și utila
jele din dotare. Au lansat și 
două inițiative : „Decada- 
record în producție" și 
„Formația de brigadieri cu 
cele mai bune realizări", 
întrecerea între brigadieri 
șe urmărește după un gra
fic zilnic. La locul de 
frunte nu se ajunge ușor. 
„Organizîndu-se mai bine 
munca, eliminînd în tota
litate absențele — ne spu
ne Ion Bărăitaru, secre
tarul comitetului U.T.C. de 
la nivelul platformei in
dustriale —, noi, brigadie-

____  _ fle- 
formații de muncă, 

trecut la aplicarea 
tehnologii noi, de 

randament. Briga- 
— aflați, prin diver-

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiite Românit

Vă mulțumesc pentru cordialul salut pe eare ml 1-ațl adresat eu ocazia 
celei de-a 179-a aniversări a independenței Republicii Chile.

Folosesc acest prilej pentru a vă reînnoi asigurarea considerației mele 
celei mai distinse.

IN JUDEȚUL ALBA 
Cooperativa Agricolă de 
ductie Sibot — 11127*  
hectar
Cooperativa Agricolă de 
ductie Noșlae — 110 720 
hectar

Pro- 
kg la

Pro- 
kg la

La porumb 
în cultură 

irigată 
IN JUDEȚUL IALOMIȚA 

Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Scinieia — 33 200 kg ta 
hectar

La porumb 
în cultură 
neirigată

IN JUDEȚUL MARAMUREȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Ardușat — 25 23*  kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Recea -- 24 33*  kg la 
hectar

IN JUDEJUL TIMIȘ
• Stațiunea Didactică Experimen

tală Timișoara — 25 100 kg ta 
hectar

IN JUDEȚUL IALOMIȚA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Cortmbești — 23 40*  kg 
Ia hectar

IN JUDEȚUL ALBA
• Cooperativ» Agricolă de 

ductie Războleni — 21 83*  
hectar

• Cooperativ» Agricolă de 
ductie Rădeștl — 2142*  
hectar

Pre- 
kg ta

Pro- 
kg la

IN JUDEȚUL ARGEȘ
• Cooperativa Agricolă da Pro

ducția Pădureți — 20 85*  kg ta 
hectar

■V*5  '
<• >
•, ti. La tomate

IN JUDEȚUL PRAHOVA 
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Buda-Palanca — 105 400 
kg Ia hectar.

inilor de plan pe acest an
actualul cincinal

dezvoltare multilaterală 
întîmpinînd astfel cu noi 
tante realizări cel de-al XIV-Iea 
Congres al partidului.

Comitetul Județean Hunedoara al 
P.C.R. raportează că lucrătorii con
structori hunedoreni care partici
pă la realizarea Canalului Dună
re—București au îndeplinit inte
gral sarcinile ce le revin pe acest 
an. Avansul de timp cîștigat le 
permite ca pină la sfirșitul anului 
să excaveze suplimentar circa un 
sfert de milion de metri cubl pă- 
mînt, aslgurînd astfel Încadrarea 
In graficul de lucrări.

Comitetul Orășenesc Mizil al 
P.C.R. anunță că oamenii muncii 
din unitățile industriale ale orașu
lui au îndeplinit, la data de 18 oc
tombrie, planul la export ce 3 ani 
și 11 luni din actualul cin
cinal și se angajează, in cinstea 
marelui forum al comuniștilor, să 
livreze suplimentar partenerilor de

rit, am reușit să realizăm 
cu 11 zile mai devreme 
sarcinile de plan ce ne-au 
revenit pe ultima lună. 
Avem deja un considerabil 
avans, care ne va permite 
să raportăm. în continuare, 
importante depășiri." Bri-

e patriei, 
și impor-

peste hotar» Importanta cantități 
de produse.

Schela de Producție Gaze Natu
rale Tîrgu Mureș anunță îndepli
nirea planului pe 11 luni din acest 
an la data de 15 octombrie, fapt 
ce permite ca pînă la încheierea 
anului să pună la dispoziția econo
miei naționale importante cantități 
suplimentare de gaze utilizabile.

întreprinderea de Prelucrare a 
Lemnului Tîrgu Mureș a îndepli
nit. la data de 13 octombrie, pla
nul pe 10 luni la producția-marfă, 
precum și sarcinile la productivi
tatea muncii. Aceste realizări 
creează condiții ca pină la sfirșitul 
lunii să se obțină o importantă 
producție-marfă suplimentară.

Uzina de Utilaj Minier șl Repa
rații Criscior, județul Hunedoara, 
a îndeplinit sarcinile de plan pe 
primii patru ani ai cincinalului, 
creindu-și astfel posibilitatea ca, 
pină la sfirșitul anului, să realizeze 
un volum însemnat de producție 
suplimentară.

Boțoacâ șl Gheorghe Bi- 
tan. Cei patru sînt exem
plu de dăruire in muncă, 
tineri care au un deosebit 
simț al organizării, care 
știu să mobilizeze pe cel 
din jur, să le unească e- 
forturile, să le amplifice

AUGUSTO PINOCHET UGARTE
General-eăpitan, 

Președintele Republicii Chile

TlRGUL INTERNATIONAL BUCUREȘTI -1989
Mijloace de transport diverse, moderne, 

adaptate la cerințele beneficiarilor
Dezvoltarea 

a cunoscut-o 
producătoare 
port în anii i 
cu seamă în 
cut de la Congresul al IX-lea 
partidului, experiența ________
in cei peste 20 de ani de existentă 
au permis întreprinderii, de Co
merț Exterior UNIVERSAL-AUTO- 
TRACTOR să prezinte la actuala 
ediție a Tîrgulul International 
București o gamă variată si com
plexă de autovehicule industriala 
?i de componente pentru acestea, 
n mai multe standuri speciale sin.t 

prezentate circa 50 de autovehi
cule si peste 90 de tipuri de com
ponente și repere auto, care satis
fac cele mai exigente cerințe ale 
partenerilor de pe toate continen
tele. Astfel, autovehiculele 
zentate la actuala 
lui pot fi echipate 
permit exploatarea 
de climă caldă sau 
manent. de umiditate excesivă sau 
de deșert.

în standurile întreprinderii slnt 
expuse si utilaje complexe lansate 
recent pe piața mondială. Printre 
cele 300 de tipuri de autovehicule, 
cite cuprinde oferta de export a 
întreprinderii de Comerț Exterior 
UNIVERSAL-AUTOTRACTOR. re
țin in mod deosebit atenția epecia- 
liștilor autobuzul urban de mare 
capacitate, echipat cu motor die
sel de 240 CP. deosebit de confor
tabil. autobuzul turistic ROCAR. 
cu 45 de locuri, troleibuzul arti
culat. precum și gama diversifica
tă de autoutilitare modernizate din 
familia TV 35. Sînt expuse, apoi, 
autocamioane si autotractoare, au- 
toremorchere și autobasculante, 
toate echipate cu motoare diesel, 
avind puteri cuprinse între 215—360 
CP. destinate transportului de 
mărfuri diverse, pe distante lungi, 
cu sarcina utilă pînă la 40 tone.

i puternică pe care 
industria românească 
de mijloace de trans- 
socialismului sl mai 
perioada care a tre- 

al 
acumulată

pre- 
editie a tlrgu- 
cu sisteme ce 
lor în condiții 
de inghet per-

Mal slnt expuse șl alte autovehi
cule cu destinații speciale : auto
trenuri. autobetoniere. autofurgo
nete frigorifice, automacarale 
Pentru prima dată este expus 
Tîrgul International București 
tocamionul DAC — 7120. de 
tone, echipat cu motor diesel 
120 CP. deosebit de apreciat 
partenerii de afaceri străini 
care s-au purtat pînă în prezent 
discuții fructuoase, ce deschid 
largi perspective dezvoltării expor
tului de autocamioane. mașini 
agricole sl tractoare.

Gama diversă sl deosebit de 
complexă de mijloace de transport 
prezentate de tara noastră la ac
tuala ediție a T.I.B. este între
gită de produsele expuse in stan
durile întreprinderii de Comerț 
Exterior MECANOEXPORTIM- 
PORT. unitate care întreține re
lații comerciale cu peste 800 de 
firme din țări situate in întreaga 
lume. Obiectul acestor relații, ca 
si al discuțiilor care se poartă in 
aceste zile. II constituie livrarea de 
locomotive, vagoane de pasageri si 
de marfă, garnituri de tren pentru 
metrou, tramvaie, macarale, plat
forme universale telescopice. De
osebit de bogată sl de complexă, 
oferta de asemenea mașini si in
stalații prezentată la actuala edi
ție a Tîrgulul Internațional Bucu
rești face In continuare din între
prinderea de Comerț Exterior 
MECANOEXPORTIMPORT un 
prestigios partener pentru no! fir
me. specialiști ai acestora manifes- 
tînd un interes deosebit pentru În
cheierea unor contracte 
avantajoase atit in ce 
achiziționarea unor mărfuri, 
a unor proiecte, tehnologii 
pentru acordarea de către 
noastră a unor servicii de 
tentă tehnică, școlarizare si 
tai de instalat!!.

Nicolae M1UTARU

i.a. 
la 

au-
4 

de 
de 
cu

reciproc 
privește 

cit si 
sau 

tara 
asis- 

mon-

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Agențiile internaționale de presă despre 
victoriile echipelor românești la fotbal

• „Steaua București — un loc remarcabil șt un scor care 
nu reflectă raportul real de forțe din teren” • ,,Dinamo 
București — performera primei manșe din turul doi al 

Cupei cupelor"

i

Pe marginea meciurilor primei 
manșe a turului secund al cupelor 
europene de fotbal, corespondenții 
agențiilor internaționale de presă 
remarcă faptul că, în general, s-au 
înregistrat rezultate scontate, în ma
joritatea cazurilor decizia calificării 
aminîndu-se pentru returul progra
mat la 1 noiembrie.

în „Cupa campionilor europeni", 
atenția comentatorilor este concen
trată asupra celor două capete de 
afiș ale turului II, partidele Steaua 
București — P.S.V. Eindhoven și 
A.C. Milan — Real Madrid. în legă
tură cu primul joc, sub titlul : 
„Lăcătuș aduce victoria Stelei asu
pra lui P.S.V. Eindhoven", agenția 
A.P.A. Viena scrie, printre altele : 
„Un gol frumos al lui Marius Lăcătuș 
a asigurat miercuri, la București, în 
fața a 30 000 de spectatori, victoria 
formației Steaua asupra echipei 
olandeze P.S.V. Eindhoven — ambele 
cîștigătoare ale Cupei campionilor 
europeni, nu cu mult timp în urmă. 
Fotbaliștii români au atacat con
tinuu, făcînd un joc remarcabil, dar 
oaspeții s-au apărat supraaglomerat, 
in cîteva situații — ale Iui Dumi
trescu, Balint și Lăcătuș — pe .olan
dezi ajutîndu-i și șansa". La rîndul 
ei, agenția spaniolă Efe apreciază că 
„Scorul minim cu care s-a încheiat 
partida Steaua București — P.S.V. 
Eindhoven nu reflectă raportul real 
de forțe din teren, jucătorii români 
atacind continuu, în timp ce olan
dezii au trecut rareori de centrul 
terenului".

Cealaltă Intilnire mult așteptată 
din această fază a competiției, dintre

parație cu primele trei 
luni ale anului. La fel și 
brigadierii. Față de sarcina 
de plan, cu mult sporită în 
acest trimestru, tinerii bri
gadieri și-au propus să 
realizeze în plus lucrări de 
peste 15 milioane lei.

Demnitatea muncii
gadierul Sorin Pascalu — 
care a fost recomandat 
pentru școala de maiștri — 
conduce o echipă de elec
tricieni. Toți cei din echipă 
își realizează și depă
șesc zilnic sarcinile ce le 
revin. Echipele de instala
tori, sudori, tratamentiști 
și lăcătuși se află, de ase
menea. în avans cu sarci
nile pe luna în curs. Expli
cația este una singură : au 
în frunte brigadieri capa
bili ca Vasile Dragoș, Ni
colae Bunaciu, Constantin

entuziasmul. Indiferent de 
punctul unde muncesc, la 
ce fază de execuție se află, 
brigadierii au un singur 
cuvint de ordine : lucrări 
de calitate și în avans față 
de grafice. După exem
plul celor vîrstnici, de la 
care ei mereu învață cum 
să facă munca mai sporni
că. mai eficientă. Con
structorii și montoril și-au 
propus să realizeze, în 
ultimul trimestru, un vo
lum de construcții-mon- 
taj aproape dublu in corn-

Pînă la marele forum al 
comuniștilor prevederile 
de plan pe acest an vor fi 
realizate integral. Aceas
ta înseamnă că Ia nivelul 
lui 1989 brigadierii vor 
realiza suplimentar lucrări 
de construcții-montaj in 
valoare de aproape 35 mi
lioane lei.

Frumos și demn răspuns 
și al 
prin 
care 
lui
Nicolae Ceaușescu, a adre-

brigadierilor, răspuns 
fapte la chemarea pe 
conducătorul partidu- 
și țării, tovarășul

sat-o in cadrul fructuo
sului dialog de lucru cu 
oamenii muncii din jude
țul Mehedinți în ziua de 
11 mai 1989.

Va urma, curînd. încă o 
premieră. Și va mai fi alta 
și încă alta. Pînă ce acest 
mare și modern obiectiv — 
de o deosebită importanță 
pentru economia naționa
lă — va atinge toate di
mensiunile prevăzute în 
proiect. Și învățînd aici, 
la școala aspră și demnă a 
muncii, să fie pricepuți 
constructori. brigadierii 
vor fi, mîine, Împliniți ca 
oameni adevărați, gata să 
înalțe alte cetăți ale ener
geticii noastre. Desigur, 
mai impunătoare, mai pu
ternice, mai moderne. Pe 
măsura evului măreț și lu
minos pe care îl trăim. 
Pentru că — așa cum prea 
bine știu ei, brigadierii — 
nimic nu este mai frumos 
decît să dai entuziasmului 
dimensiunea trainică ■ 
faptei.

VlrgiUu TATARU

A.C. Milan ți Real Madrid, a dat 
dștig de cauză primei 
golurile italienilor fiind ______
chiar in debutul meciului, cind au 
marcat olandezii Rijkaard (min. 8) 
și Van Baston (min. 13, dintr-un 
penalty acordat cu ușurință). Lipsiți 
de aportul lui Butragueno, acciden
tat, madrilenii nu au pua in pericol 
succesul lui A.C. Milan.

„Cupa cupelor" a înregistrat re
zultatele cele mai echilibrate, agen
țiile de presă subliniind faptul că 
singura victorie în deplasare a foșt 
obținută de Dinamo București, care 
a învins cu 2—0 pe Panathinaikos 
Atena, făcînd, se apreciază, un pas 
decisiv spre sferturile de finală din 
primăvara anului viitor. Bine orien
tați tactic, siguri în apărare șl 
incisivi in atac, fotbaliștii români au 
obținut un succes absolut meritat, 
devenind performerii primei manșe 
a turului II al competiției, se arată 
în comentarii.

„Cupa U.E.F.A." a înregistrat re
zultatele cele mai neașteptate, con- 
semnindu-se nu mai puțin de 4 vic
torii ale oaspeților, intre care cea 
obținută cu 5—0 de Auxerre la Ro
vaniemi, și 3 egalități, deținătoarea 
trofeului. S.C. Napoli, tinînd în sah 
(scor 0—0) pe Wettingen (Elveția), 
pe terenul acesteia.

★
HANDBAL. în prima zi a turneu

lui internațional feminin de handbal 
din Olanda, selecționata României 
a învins cu scorul de 27—19 (10—10) 
reprezentativa Franței, principalele 
realizatoare ale formației noastre 
fiind Matefi — 5 goluri, și Torpea— 
4 goluri.

Alto rezultate: Polonia — Olanda 
21—16 (9—8) ; R.D. Germană — Ce
hoslovacia 25—20 (16—12).

formații, 
înscrisa

FOTBAL. Pe stadionul 
studențesc din Capitală s-a 
joi meciul dintre echipele 
studențesc și Universitatea

Sportul 
disputat 
Sportul 

Craiova, 
restanță din etapa a 6-a a campio
natului diviziei A la fotbal.

Partida s-a încheiat cu scorul de 
2—0 (0—0) in favoarea echipei
Sportul studențesc. Golurile au fost 
marcate de M. Popa și S. Răducanu.

ȘAH. Finala turneului candidaților 
la titlul mondial de șah se va disputa 
intre marii maeștri Anatoli Karpov 
(U.R.S.S.) și Jan Timman (Olanda). 
In semifinalele desfășurate la Lon
dra, Karpov 
puncte pe 
Iusupov, iar 
același scor,
nathan Speelman.

1-a întrecut cu 4,5—3,5 
compatriotul său Artur 
Timman a cîștigat, cu 
in fața englezului Jo-

TENIS. Finala Cupel Davis se va 
desfășura anul acesta In perioada 
15—17 decembrie, la Stuttgart. Intra 
echipele R.F. Germania și Suediei, 
întrecerea va avea lor la Schleye» 
Halle (12 000 locuri).



\

Pentru întărirea colaborării, înțelegerii
și păcii in Balcani
Încheierea reuniunii de la Tirana

TIRANA 19 (Agerpres). — La Ti
rana s-a încheiat intîlnirea reprezen
tanților comitetelor naționale de co
laborare si înțelegere între popoarele 
balcanice și organizațiilor similare 
din Albania. Bulgaria. Grecia. Iugo
slavia. România și Turcia.

Delegația română a prezentat po
ziția activă a României, demersurile 
și inițiativele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre- 

. ședințele Republicii Socialiste Româ
nia. privind transformarea Balcani- 

■ lor într-o regiune a păcii și bunei 
j vecinătăți, fără arme nucleare și

chimice, fără baze militare străine, 
într-o zonă model de colaborare bi- 
și multilaterală ca parte componentă 
a cooperării, destinderii și securității 
in Europa si în întreaga lume.

Participanții la întilnire s-au pro
nunțat pentru organizarea de acțiuni 
pe multiple planuri, care să contri
buie la o mai bună cunoaștere a va
lorilor istorice și culturale, la con
solidarea încrederii și înțelegerii re
ciproce. a păcii, securității și stabi
lității in Balcani.

Șefii delegațiilor participante au 
fost primiți de Rita Marko, vicepre
ședinte al Prezidiului Adunării 
Populare a R.P.S. Albania.

Dezarmarea — cauză vitală 
a tuturor popoarelor

Împotriva continuării politicii de înarmare și modernizare a 
sistemelor de armamente

BONN 19 (Agerpres). — într-un 
discurs pronunțat la Bonn și citat 
de agenția A.D.N., Andreas von 
Biilow, deputat în Bundestag și 
expert al Partidului Social-Demo
crat în problemele dezarmării a 
avertizat asupra pericolului conti
nuării politicii de înarmare și mo
dernizării sistemelor de armamente. 
Biilow a relevat că este necesar ca 
dinamica înarmării să fie Înlocuită 
cu dinamica dezarmării și să se

pună capăt politicii de confruntare. 
Vorbitorul a cerut țărilor membre 
ale N.A.T.O. să ia în considerare 
propunerile de dezarmare ale țărilor 
membre ale Tratatului de la Var
șovia, subliniind necesitatea reali
zării unei structuri de securitate 
bazate pe încredere. R.F.G., a spus 
Biilow, ar trebui să procedeze la 
eliminarea tuturor armelor nucleare 
tactice, aceasta servind intereselor 
naționale ale țării.

Sumele irosite pentru arme să fie canalizate în direcția
dezvoltării pașnice

KUALA LUMPUR 19 (Agerpres). 
— în cadrul lucrărilor conferinței 
la nivel înalt a țărilor membre ale 
Commonwealth-ulul, care se desfă
șoară la Kuala Lumpur, participanții 
abordează o serie de probleme ma
jore ale actualității Internaționale. 
Astfel, a fost subliniată necesitatea 
opririi cursei înarmărilor șl redu
cerii bugetelor militare, pentru ca 
sumele cheltuite în scopuri distruc-

tiye să fie canalizate In direcția 
dezvoltării pașnice. în acest sens, a 
fost relevată șl importanța creării 
unei zone denuclearizate și ferite 
de poluare în Pacificul de sud, unde 
experiențele nucleare, deversările 
de reziduuri toxice și lipsa unor 
măsuri globale de protejare a me
diului au devenit îngrijorătoare șl 
inacceptabile.

Tratativele — singura cale rațională de stingere 
a focarelor de tensiune și conflict 

Convorbiri argentiniano-britanice
MADRID 19 (Agerpres). — O de

clarație comună dată publicității la 
încheierea tratativelor dintre Argen
tina și Marea Britanie, desfășurate 
la Madrid, relevă că cele două țări 
au hotărît restabilirea relațiilor con
sulare și economice. A fost luată,

totodată, decizia desfășurării unei 
noi runde de tratative tot la Madrid 
In februarie 1990, în cadrul căreia 
va fi examinată și problema resta
bilirii relațiilor diplomatice, rupte 
după cum se știe ca urmare a răz
boiului asupra Insulelor Malvine 
(Falkland).

SALVADOR : Dialog între reprezentanții guvernului și ai F.M.L.N.
SAN JOSE 19 (Agerpres). — în 

Costa Rica s-a încheiat cea de-a 
doua rundă a dialogului dintre re
prezentanții guvernului salvadorian și 
ai Frontului Farabundo Marti pen
tru Eliberare Națională (F.M.L.N.) 
consacrat degajării unei soluții ne

gociate în conflictul intern — trans- 
rriit '• agențiile de. presă. A fost apro
bat un document în cinci puncte, 
denumit „Acordul de la San JbSe", 
bare prevede, în esență, coiitinuareă 
convorbirilor destinate să pună ca
păt războiului.

întilnire între miniștrii de externe ai Angolei și R.S.A.
HARARE 19 (Agerpres). — Actua

lul stadiu al situației politice din 
Namibia și Angola a constituit o- 
biectul convorbirilor care s-au des
fășurat la Maputo între ministrul 
angolez de externe, Pedro de Castro 
Van-Dunem, și omologul său sud- 
african, Roelof Botha. Au fost con
tinuate dezbaterile asupra probleme
lor abordate în cursul întilnirii ce
lor doi miniștri de externe de luna 
trecută — informează agenția 
Taniug.

PRETORIA 19 (Agerpres). — Co
misia tripartită de supraveghere a

aplicării acordurilor de pace In 
Africa australă și-a încheiat lucră
rile în orașul sud-african Johan
nesburg. Au luat parte reprezen
tanții Angolei, Cubei și Africii de 
Sud. Potrivit unui comunicat publi
cat joi, s-a relevat necesitatea re
zolvării problemei forțelor de poli
ție „Koevoet“ din Namibia, unități 
cunoscute în trecut pentru actele 
brutale la care recurgeau împotriva 
patrioților din teritoriul sud-vest- 
african. Viitoarea reuniune a comi
siei tripartite va avea loc intre 
25 și 27 noiembrie, in Africa de Sud.

„Zilele culturii românești" 
în R. P. Bulgaria

SOFIA 19 (Agerpres). — V. Oros 
transmite : La Sofia a fost inau
gurată ediția din acest an a 
„Zilelor culturii românești" in 
R. P. Bulgaria. Manifestări tradi
ționale in relațiile de prietenie 
dintre popoarele român și bulgar, 
prezențele culturale reciproce au 
constituit de fiecare dată eveni
mente de o semnificație deosebită, 
ediția actuală înscriindu-se pe ace
leași coordonate ale dorinței de 
mai bună cunoaștere și apropiere 
intre cele două popoare.

„Zilele culturii românești" au 
fost deschise printr-un spectacol 
festiv prezentat in capitala bul
gară de ansamblul de balet al 
Teatrului de operă din Timișoara.

Tot la Sofia a fost inaugurată o 
expoziție de carte românească — 
sinteză a producției editoriale ro
mânești din domeniile social-poli
tic, beletristic, științific și enciclo
pedic. La loc de frunte sint pre
zentate opere ale tovarășului

Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România. Sint expuse, de aseme
nea, lucrări științifice ale tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu.

O expoziție de artă plastică con
temporană românească prezintă 
numeroase lucrări de pictură și 
grafică, infățișind publicului bulgar 
un orizont tematic variat, în care 
rolul principal revine omului și 
eforturilor sale de creație.

Paleta manifestărilor este între
gită de o retrospectivă a filmului 
românesc, inaugurată in capitala 
Bulgariei.

De asemenea, în cadrul „Zilelor 
culturii românești", Teatrul „Maria 
Filotti" din Brăila prezintă o sui
tă de spectacole in orașul Plevna, 
iar cvartetul „Serioso" al Filarmo
nicii „George Enescu" din Bucu
rești — concerte de muzică de ca
meră la Plovdiv și Veliko Tirnovo.

Vizita delegației Ministerului Agriculturii
din țara noastră

TIRANA 19 (Agerpres). — Pali 
Miska, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul agriculturii 
al R.P.S. Albania, a primit delegația 
Ministerului român al Agriculturii, 
aflată într-o vizită în Albania. în 
cadrul convorbirii au fost examinate

în R. P. S. Albania
măsuri privind dezvoltarea colaboră
rii bilaterale în domeniul agriculturii 
în conformitate cu prevederile pro- 
țpcolului primei sesiuni a Comisiei 
mixte de colaborare economică, in
dustrială și tehnică dintre România 
și Albania.

r s. a. Cereri privind ridicarea stării de urgență 
și lichidarea legislației rasiste

PRETORIA 19 (Agerpres). — 
Uniunea ziariștilor din R.S.A. a ce
rut autorităților de la Pretoria să 
ridice ..starea de urgență'*  și legis
lațiile rasiste.. într-o declarație dată 
publicității la Johannesburg se ara
tă că arestările și cazurile de mal
tratări fizice au luat în R.S.A. pro
porții alarmante. în condițiile cen
zurii și terorii nu poate fi vorba 
în această țară de libertatea cuvîn- 
tului și de dezbatere deschisă a pro
blemelor cu care se confruntă so
cietatea sud-africană. Pînă acum re

gimul nu a renunțat la politica re
presivă fată de presă, se arată în 
declarație.

BLANTYRE 19 (Agerpres). — 
Președintele statului african Ma
lawi, Kamuzu Banda, a declarat că 
sistemul de apartheid din Africa de 
Sud trebuie complet lichidat, cre- 
îndu-se totodată condițiile necesare 
pentru un dialog politic între repre
zentanții regimului și cei ai popu
lației majoritare de culoare.

La Capetown s-a desfășurat o amplă manifestație a populației africane, în 
cursul căreia s-a cerut eliberarea tuturor deținuților politici, ridicarea „stării

de urgență" și lichidarea legislației rasiste

MAREA BRITANIE: SERIA CONGRESELOR S-A ÎNCHEIAT

- CONTROVERSELE POLITICE PERSISTĂ

PLENARA COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI SOCIALIST UNIT DIN GERMANIA

Cuvîntarea
secretar

BERLIN 19 (Agerpres). — După 
cum s-a anunțat, tovarășul Egon 
Krenz, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., a rostit o cuvîntare in 
Plenara C.C. al P.S.U.G. care l-a 
ales în această înaltă funcție.

în acest moment — a spus vorbi
torul — simt nevoia să-i mulțumesc 
din inimă tovarășului Erich Ho
necker pentru activitatea depusă 
în ultimele decenii în fruntea parti
dului nostru. Membrii Biroului Po
litic al Comitetului Central și ai în
tregului nostru partid își vor expri
ma mulțumirea prin respectul pe 
care-1 vor acorda în continuare 
luptătorului din rezistență, luptăto
rului de neclintit și antifascistului, 
politicianului și tovarășului nostru 
de luptă — Erich Honecker.

Din adevărul pe care îl reprezen
tăm — a subliniat secretarul general 
al C.C. al P.S.U.G. — face parte și 
faptul că urmăm fără șovăială legea 
istoriei, anume că socialismul este 
singura alternativă umană la capita
lism. Optimismul nostru istoric re
zultă din cunoașterea necesității 
inevitabile a victoriei socialismului 
pe care l-au întemeiat Marx, Engels 
și Lenin. Ne întemeiem convingerea 
pe progresul social de necontestat 
pe oare poporul nostru și popoarele 
din țările frățești l-au obținut într-o 
scurtă perioadă istorică — cu tot 
ceea ce mai trebuie încă de în- 
făotuit.

Partidul nostru marxist-Ieninlst 
constituie o alianță amplă de luptă 
avînd o mare experiență. El s-a 
aflat întotdeauna in fruntea revolu
ției socialiste din țara noastră și a 
condus toate transformările sociale. 
Așa va fi și in continuare. Forța co
lectivă a partidului nostru se bazea
ză pe experiența politică și pe cu
noașterea vieții de către cei peste 
2.3 milioane de comuniști. Condus 
cu claritate de Comitetul Central, 
partidul își menține neabătut adezi
unea la cuceririle, valorile și idealu
rile socialismului. Istoria R.D.G. de
monstrează forța socială mobiliza
toare a partidului nostru. Fără 
Partidul Socialist Unit din Germa
nia nu ar fi existat Republica De
mocrată Germană. Alianța forțelor 
democratice din țara noastră, unite 
în Frontul Național, rărnîne un pi
lon de bază al societății socialiste.

în continuare, secretarul general 
al C.C. al P.S.U.G., subliniind că 
al cincilea deceniu al Republicii 
Democrate Germane a început și 
că fiecare poate, pe bună dreptate, 
să fie mândru de contribuția pe 
care a adus-o la întărirea și apă
rarea puterii muncitorilor șt țărani
lor, a relevat : Orientarea noastră 
strategică spre unitatea echilibrată 
intre politica economică șl socială 
rămine valabilă : nu există nici un 
motiv să _subapreciem șl să punem 
la Îndoială ceea ce am realizat nu
mai pentru că ceea ce încă nu am 
realizat ridică noi probleme. Con
știința succeselor noastre atît in 
lucrurile mari, cit și in cele mici — 
și aceasta este o experiență de de
cenii în societatea noastră — con
feră oamenilor forță și optimism, 
stimulează la no! fapte.

Programul nostru este edificarea 
societății socialiste, Înnoirea ei per
manentă. în aceasta nu există mo
mente de răgaz, nu trebuie să existe 
nici unul. Socialismul nu este o or
dine socială închistată, ci una re-

tovarășului Egon Krenz
general al C.C. al

voluționară. Contradicția intre ceea 
ce s-a realizat și ceea ce nu s-a 
realizat încă, între ideal și realitate 
impulsionează spre permanenta în
noire care nu poate avea decit un 
sens : bunăstarea oamenilor in 
pace !

înfăptuind programul partidului 
și hotăririle Congresului al XI-lea, 
fiecare am simțit, in ultimele luni, 
înăsprirea contradicțiilor. Proble
mele din economie, din comerțul 
interior și de pe piețele exterioare 
au sporit. Acolo unde idealurile 
spre care tindem sint considerate 
un lucru deja realizat și unde, din
colo de succesele incontestabile, se 
pierd din vedere contradicțiile vie
ții, acolo Inițiativele sînt, firește, 
frinate. Nu trecem cu vederea fap
tul că, a subliniat vorbitorul, ad
versarii socialismului — cei din 
afară, ca și cei din interior — și-au 
intensificat încercările de a profita 
de pe urma lipsurilor existente 
încă. Ei și-au multiplicat încercă
rile, ținînd — fără a-și asuma ris
cul unei agresiuni deschise — „să 
reformeze" R.D.G., impunîndu-i re
lațiile capitaliste.

Pe linia politicii noastre de con
tinuitate și înnoire. în declarația Bi
roului Politic din 11 octombrie a 
fost deschisă larg posibilitatea unui 
dialog serios pe plan intern. După 
cum s-a văzut, dezbaterea publică 
cu privire la căutarea celor mai 
bune soluții pentru dezvoltarea in 
continuare a socialismului în R.D.G. 
cîstigă rapid substanță.

Societatea noastră dispune de su
ficiente foruri democratice în cadrul 
cărora pot fi exprimate interesele 
cele mal diferite ale diverselor pă
turi ale populației. lnfăptuindu-se 
un socialism demn de a fi trăit. 
Dezvoltarea largă a democrației so
cialiste în R.D.G. — a subliniat to
varășul Egon Krenz — nu trebuie 
insă să fie înțeleasă de nimeni 
greșit, ca un mandat în alb pentru 
acțiuni iresponsabile sau chiar acte 
violente si distructive. La asemenea 
acțiuni nu poate fi dat decit un 
singur răspuns : asigurarea liniștii si 
ordinii, a activității pașnice a ce
tățenilor, apărarea valorilor pe care 
le-am creat noi toți și la care tre
buie să contribuim cu toții. Cine se 
pronunță împotriva bazelor orîn- 
duirii noastre sociale trebuie să-și 
pună întrebarea dacă majoritatea 
covîrșitoare a poporului nostru do
rește un alt sistem social. Pentru 
noi este clar : socialismul pe pămîn- 
tul german nu este la bunul plac al 
nimănui !

Două premise sînt necesare pen
tru dialogul pe care ne străduim cu 
toată hotărirea să-1 obținem : in pri
mul rînd. totul — și ceea ce con
stituie obiectul acordului nostru, și 
ceea ce constituie motiv de diver
gente — trebuie să aibă un scoto 
clar : construirea în continuare a 
socialismului in R.D.G., respectarea 
idealurilor socialiste. în al doilea 
rind. R.D.G. este si rămine un stat 
suveran. Ne soluționăm singuri pro
blemele. Dau aici glas solicitărilor si 
protestelor cetățenilor din R.D.G.. 
exprimate în numeroase convorbiri 
avute în ultimele zile și săptămîni. 
care cer guvernului de la Bonn , si 
mijloacelor de informare în masă 
de acolo să nu se mai amestece 
în treburile interne ale R.D.G. 
Este vorba și de încercarea 
absurdă de a Indica partidului nos
tru cum trebuie să conducă dialoguL 
Ce trebuie și ce nu trebuie făcut în

Sesiunea Adunării Generale a O.N.U.
Lucrările Comitetului pentru

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 
— Comitetul pentru probleme social- 
umanitare al Adunării Generale a 
O.N.U. a început dezbaterea unei 
problematici largi, o atenție deose
bită fiind acordată situației tinere
tului. problemelor familiei, preveni
rii criminalității și măsurilor de re
educare.

Luînd cuvântul în cadrul dezbate
rilor din comitet. Margaret Anstee.

probleme social-umanitare
directorul general al Centrului 
O.N.U. din Viena. a relevat necesi
tatea soluționării problemelor socia
le. care au un caracter general. El 
a subliniat, totodată, că în țările în 
curs de dezvoltare, datorită situației 
economice dificile și lipsei de re
surse. problemele sociale au deve
nit acute, iar soluționarea acestora 
reclamă atenția și concursul tuturor 
țărilor lumii.

P. S. U. G.

R.D.G.. ce reforme să inițiem, ră
mâne să fie hotărît doar de 
R.D.G. Așa a fost, așa este și așa 
va fi — a subliniat secretarul gene
ral al C.C. al P.S.U.G.

Referindu-se apoi la relațiile cu 
R. F. Germania, vorbitorul a spus : 
în spiritul acordului de principiu, 
ne pronunțăm în continuare pentru 
o vecinătate rodnică și o colaborare 
reciproc avantajoasă, iar cele peste 
30 de acorduri și tratate dintre cele 
două state rămîn și pe viitor în vi
goare. Dar colaborarea presupune să 
se pornească de la premisa că, în 
vederea realizării acordului de prin
cipiu, se acționează in mod constant 
în interesul ambilor parteneri con
tractuali și al cetățenilor lor.

Sintem conștienți de sarcina ce ne 
revine in ce privește menținerea 
păcii. De aceea, promovăm și în 
continuare politica dialogului pentru 
ca rațiunea Si realismul să se poa
tă impune. Nu vedem altă alterna
tivă rațională la coexistența pașnică, 
la dezarmare, destindere și colabo
rare intre Est și Vest.

Conducerea partidului nostru, Co
mitetul Central și Biroul Politic — 
a continuat secretarul general al 
C.C. al P.S.U.G. — vor aprofunda 
semnificația acestei plenare. Din a- 
ceasta am creat o condiție decisivă 
pentru pregătirea celui de-al XII-lea 
Congres al P.S.U.G. Sprijin și încu
rajare găsim și în solidaritatea și 
alianța mișcării muncitorești și co
muniste internaționale, pe care 
le-am resimțit în special cu prilejul 
aniversării a 40 de ani de la procla
marea R.D.G. Alianța și colaborarea 
cu P.C.U.S. și cu toate partidele so
cialiste frățești constituie unul din 
fundamentele politicii noastre. Pen
tru R.D.G., colaborarea In cadrul 
C.A.E.R. și consolidarea continuă a 
alianței politice cu statele partici
pante la Tratatul de la Varșovia 
constituie una din condițiile de bază 
ale progresului său.

Comitetul Central asigură toata 
partidele frățești și pe tovarășii 
noștri de luptă din mișcarea mun
citorească internațională, pe toți cei 
care depun eforturi pentru progres 
social și pace că se pot baza cu to
ții. ca și pjnă acum, pe solidarita
tea de clasă, pe Partidul Socialist 
Unit din Germania si pe puterea 
muncitorilor si țăranilor din R.D.G. 
Republica Democrată Germană, care 
este ea însăși un vlăstar al solida
rității internaționale, nu dă nici mă
car un pas înapoi de la cunoscu
tele sale poziții internaționaliste. în 
spiritul politicii coexistentei pașnice. 
R.D.G. este gata să-și dezvolte in 
continuare colaborarea cu toate ță
rile.

în încheiere, secretarul general al 
C.C. al P.S.U.G. a spus : Puterea 
noastră este puterea clasei munci
toare si a întregului popor, sub con
ducerea partidului. Nu am obținut-o 
pentru noi înșine, ci pentru binele 
poporului. O ținem ferm in mîini și 
nu vom permite să fie afectată de 
forțele trecutului, iar aceasta nu 
pentru noi înșine, ci pentru binele 
suprem al poporului nostru. Perma
nent. vom folosi tot mai bine a- 
ceastă forță pentru un socialism pu
ternic. pentru o pace trainică, pen
tru un prezent și un viitor fericit 
și sigur al poporului nostru. în Re
publica noastră Democrată Germană 
nu va exista un alt socialism decit 
cel pe care îl edificăm și îl apărăm 
cu toții.

Pentru apărarea drepturilor 
oamenilor muncii 

din Japonia
TOKIO 19 (Agerpres). — In Ja

ponia s-a desfășurat prima parte a 
manifestațiilor oamenilor muncii din 
cadrul tradiționalei campanii de 
toamnă în apărarea drepturilor la 
muncă, pentru îmbunătățirea condi
țiilor materiale. Pe străzile capitalei 
a avut loc o manifestație a lucrăto
rilor din instituțiile de stat.

„Cea mai controversată conferință 
conservatoare din ultimul deceniu" 
(„GUARDIAN") ; „Puternic avans 
laburist in sondajele de opinie" 
(„TIMES") ; „Critici intense la adre
sa politicii economice a guvernului" 
(„DAILY MIRROR") ; „Toate parti
dele își îndreaptă atenția spre viito
rul scrutin" („SUN").

Sint doar citeva din titlurile ziare
lor londoneze de la începutul acestei 
săptămîni, cînd s-a făcut bilanțul 
dezbaterilor din timpul „lunii congre
selor", perioadă în care principalele 
partide politice din Marea Britanie 
și-au ținut convențiile anuale.

Judecind după comentariile presei 
și, mai ales, după dezbaterile furtu
noase din cadrul conferințelor parti
delor politice si sindicatelor, seria 
congreselor din 1989 s-a desfășurat în 
condiții economice și sociale mult 
diferite față de cele din anii prece- 
denți. Semnificativ este faptul că 
pină și in cadrul convenției partidu
lui conservator, care se află la pu
tere de peste zece ani. s-au auzit 
o serie de critici la adresa unor aspec
te majore ale politicii economice și 
sociale ale guvernului condus de pri- 
mul-ministru Margaret Thatcher.

în același timp, „luna congreselor**  
este luna in care pe plan social s-au 
înregistrat numeroase frămîntări, ca 
un ecou la amplele acțiuni organizate 
de puternicele detașamente ale clasei 
muncitoare — muncitorii feroviari, 
docherii, salariații din transporturi 
etc. — care cer îmbunătățirea condi
țiilor de viață și muncă.

Aceste confruntări economice și so
ciale sînt, potrivit partidelor de opo
ziție, consecințe ale politicii de pînă 
acum a conservatorilor. Ce s-a rele
vat în timpul convențiilor partidelor 
de opoziție și sindicatelor ? Că șoma
jul- _ deși, conform unor criterii de 
apreciere „îmbunătățite" ale cabine
tului a marcat o scădere în ultimul 
timp — se menține la un nivel destul 
de ridicat, că se resimte lipsa acută 
de locuințe cu chirii accesibile celor 
cu venituri modeste, ceea ce face ca 
numărul persoanelor fără adăpost să 
rămină foarte mare, că învățămintul 
public s-a degradat, porțile educației 
fiind închise pentru un mare număr 
de tineri, că asistenta medicală a de
venit un lux pe care nu și-1 pot per

mite decit cei care au bani, că pră
pastia dintre cei doi poli ai societă
ții s-a adîncit, cei înstăriți devenind 
și mai bogați, iar săracii și mai sărăci. 
Pe .acest fundal s-a inregistrat, in 
ultima vreme, o creștere a ratei in
flației (7.6 la sută în septembrie — 
față de 7,3 la sută în august), o scă
dere serioasă a valorii lirei sterline 
față de marca vest-germană și un de
ficit-record anual (aproape 20 miliar
de lire sterline) al balanței conturi
lor curente. în aceste Împrejurări, 
ministrul finanțelor, Nigel Lawson, a 
hotărît, cu numai citeva zile înainte 
de convenția conservatorilor, crește
rea ratei dobînzilor de la 14 la 15 la 
sută, „pentru a reduce inflația, care 
reprezintă principalul inamic". „Tre
buie să fie o altă cale" — ă replicat 
la conferință delegata Jaky Davies, 
arătind că măsura adoptată lovește 
în interesele unui mare număr de ce
tățeni, mulți dintre ei sprijinitori ai 
partidului conservator. Chiar și Con
federația Industriei Britanice (C.B.I.), 
care reprezintă patronatul și se con
stituie in principalul suport al con
servatorilor, și-a exprimat dezapro
barea față de această decizie, subli
niind că ea „nu era necesară", cu atît 
mai mult cu cit prezintă riscul de
clanșării recesiunii în țară.

Convenția conservatorilor a apro
bat politica guvernului, dar — după 
cum remarca postul de televiziune 
B.B.C. comentlnd măsurile econo
mice ale guvernului — „mai rămine 
de văzut și cum se vor reflecta a- 
ceste măsuri în sondajele de opinie". 
Or, numai patru Ia sută din partl- 
cipanții la un asemenea sondaj au 
manifestat deplină încredere asupra 
modului în care este condusă eco
nomia.

îngrijorarea opiniei publice bri
tanice față de evoluția situației 
economice din țară este evidențiată 
și de presa londoneză. După ce men
ționează că rata inflației în Marea 
Britanie este mai ridicată decit in 
toate celelalte țări vest-europene, 
cunoscuta revistă „The Economist" 
scrie : Economiștii prevăd o nouă 
creștere a ratei șomajului. Deficitul 
pe acest an al conturilor curente, 
care se situează la nivel înalt, va re
prezenta 4 la sută din produsul intern 
brut și, proporțional, va fi cel mai

mare deficit din țările industrializate 
dezvoltate. Imaginea vieții politice — 
relevă în continuare revista — este 
de asemenea sumbră. Se duc dezba
teri aprinse in problema reprivati- 
zării sectorului energiei electrice ; 
din cauza caracterului ei nepopular, 
măsura a fost aminată cu 6 luni. 
Reprivatizarea sectorului aprovizio
nării cu apă i-a nemulțumit profund 
pe cetățenii britanici, iar aspectul 
cel mai grav din punctul de vedere 
al partidului conservator este 
avansul partidelor de opoziție. Pen
tru prima dată în ultimul deceniu, 
după conferința sa anuală, partidul 
laburist apare ca o alternativă 
credibilă pentru a guverna tara, 
conchide „The Economist".

Sînt tot atîtea realități care în
dreptățesc agenția France Presse 
să afirme Intr-un comentariu sin
tetic : „Problemele economice nu au 
lăsat nici un fel de răgaz conserva
torilor. Conferința anuală, începută 
pe fundalul unei prăbușiri a lirei 
sterline, s-a încheiat la Blackpool 
prin anunțarea unei noi creșteri a 
inflației și a angajamentului pre
mierului Thatcher de a continua 
politica de austeritate, care a dus, 
în ultimele luni, la o scădere a co
tei sale de popularitate".

încrezător in avansul de 11 la 
sută al laburiștilor fată de conser
vatori. înregistrat la ultimele son
daje de opinie (ceea ce. în cazul 
unor alegeri anticipate, le-ar oferi 
o majoritate de 77 locuri în Camera 
comunelor), liderul partidului labu
rist, Neil Kinnock, a declarat că 
formațiunea politică pe care o con
duce este „gata să guverneze". în 
acest scop, partidul a adoptat un 
„program de activitate pentru anii 
’90", care reprezintă, totodată, și 
manifestul său electoral. în acest 
context, delegații partidului laburist 
au criticat vehement, la convenția 
de la Brighton, politica guvernului 
de reprivatizare a unor companii 
naționalizate din domeniul rețelei 
de apă și electricității, măsuri de 
natură să permită noilor proprietari 
să obțină mari profituri pe spina
rea populației. Sondajele de opinie 
menționate dezvăluie, de altfel, că 
„programul guvernamental de re
privatizare este nepopular printre

alegători $1 a creat nemulțumiri in 
rîndul celor ce-i sprijină pe conser
vatori".

Pentru laburiști, conferința din 
acest an a fost ca un balon de oxi
gen pe linia „întăririi unității". Pe 
de altă parte, in ce-i privește pe 
conservatori. în rîndul lor s-au ma
nifestat multiple deosebiri de ve
deri, inclusiv o serie de dispute în 
sinul conducerii, ceea ce îi deter
mină pe unii observatori să nu ex
cludă posibilitatea unor schimbări 
de persoane. Unii comentatori văd 
în fostul ministru al apărării. Mi
chael Heseltine, un eventual succe
sor al actualului premier Margaret 
Thatcher.

Ziarele britanice relevă și deose
birile existente între cele două mari 
partide într-una din problemele im
portante ale dezbaterilor, și anume 
prpblemele apărării. Conservatorii 
au- arătat că vor acționa pentru con
tinuarea înarmărilor, motivînd că, 
în condițiile actuale, este nevoie de 
„o apărare puternică". Laburiștii au 
adoptat o atitudine mai nuanțată ; 
abandonind poziția lor de pînă acum, 
favorabilă unei renunțări unilaterale 
de către Marea Britanie la armele 
nucleare, ei s-au pronunțat pentru 
includerea armamentului atomic 
britanic în negocierile globale pen
tru dezarmare. Participantii la con- 
•ferința laburistă au respins. în ace
lași timp, planurile N.A.T.O. de mo
dernizare a rachetelor nucleare cu 
rază scurtă de acțiune, reafirmînd 
sprijinul lor pentru eforturile și ini
țiativele de a se realiza, pînă în 
anul 2000, o lume liberă de arme 
atomice.

Peste „luna congreselor" s-a tras 
cortina. Dar în rîndurile celor două 
mari partide, conservator si laburist, 
ca și în rîndurile partidelor mai 
mici — democrații social-liberali. 
social-democrații, ecologiștii — con
tinuă dezbaterile și controversele în 
legătură cu principalele probleme 
care confruntă Marea Britanie. 
Practic, așa cum s-a subliniat de
seori în cursul dezbaterilor, a și fost 
lansat „semnalul de declanșare a 
viitoarei confruntări electorale".

Nicolae P1OPEANU

AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

SESIUNEA ADUNĂRII DE 
STAT A UNGARIEI. După cum 
transmite agenția M.T.I., Adunarea 
de Stat a R. P. Ungare, întrunită 
în sesiune la Budapesta, a adop
tat o serie de amendamente la 
Constituția țării. Potrivit noii re
dactări a legii fundamentale, de 
la 18 octombrie 1989 statul are 
denumirea oficială de Republica 
Ungară.

LA PRAGA au avut loc. succe
siv. convorbiri între Milos Jakes, 
secretar general al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, Gustav Husak, 
președintele R.S. Cehoslovace, și 
Yasser Arafat, președintele Statur 
lui Palestina, președintele Comite
tului Executiv al O.E.P.. aflat în
tr-o vizită oficială in Cehoslova
cia. Au fost examinate relațiile bi
laterale si modalitățile de extinde
re a acestora pe diverse planuri, 
s-a procedat la un schimb de pă
reri asupra unor probleme majore 
ale vieții internaționale actuale, o 
atenție deosebită fiind acordată e- 
voluției situației din 
lociu.

Orientul Mij-

PENTRU LI- 
decernat in

Rezoluției 435 a Consiliului de 
Securitate privind accesul acestui 
teritoriu la independentă.

NAVETA SPAȚIALĂ AMERI
CANA „ATLANTIS", avînd la bord 
un echipaj alcătuit din cinci astro- 
nauți. a fost lansată de la Cape 
Canaveral. Naveta, care urmează 
să evolueze în spațiu timp de șase 
zile, a plasat pe orbită sonda inter
planetară „Galileo", cu propulsie 
nucleară, pentru o călătorie de șase 
ani spre planeta Jupiter. Oamenii 
de știință americani apreciază că 
„Galileo" se va apropia de orbita 
planetei în 1995. Ea va fotografia 
și va efectua o serie de cercetări 
asupra planetei și sateliților aces
teia, pe care le va 
Terra.

tul intenționa să efectueze o ateriza
re forțată. Accidentul s-a produs din 
cauza aprinderii unui . motor si 
evoluției rapide a incendiului. în 
accident și-au pierdut viata • 57 de 
persoane. O Două avioane mili
tare belgiene de tip „F-16“ s-au 
ciocnit in zbor in cursul nopții de 
miercuri spre joi. Ia puțin 
după ce decolaseră 
litară din Konya, _____ _____
piloți și-au pierdut viața. Avioane
le urmau să fie 
baza de Ia Manisa. 
zbura spre Belgia.

timp 
de Ia baza mi- 
Turcia. Ambii

realimentate la 
înainte de a

EXPLOZIE NUCLEARĂ SUB
TERANA. Joi. în Uniunea Sovie
tică a fost efectuată, pe poligonul 
din zona Semipalatinsk, o explozie 
nucleară subterană cu torta între 
20 și 70 kilotone. Scopul experien
ței l-a constituit perfecționarea 
tehnicii militare — precizează a- 
genția T.A.S.S.

transmite pe
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ACCIDENTE
Miercuri seara, un
IL-76,

AVIATICE, 
avion sovietic 

ce transporta militari, s-a 
prăbușit în Marea Caspică, la nu
mai 700 metri de mal și la 5—6 km 
de aeroportul Nasosnaia, unde pilo-

CONDAMNARE. Forțele militare 
americane staționate în Coreea de 
Sud au transferat patru bombar
diere strategice de tipul „B-52“ de 
la baza din Insula Guam în Coreea 
de Sud, simulind atacarea unor 
obiective situate în partea de nord 
a țării. Agenția A.C.T.C. condamnă 
acest act. calificat drept o dovadă 
a escaladării provocărilor S.U.A. la 
adresa R.P.D. Coreene.

l
I

I
PREMIUL NOBEL

TERATURĂ a fost
acest an scriitorului spaniol Camilo 
Jose Cela — s-a anunțat oficial la 
Stockholm.

GRUPUL TARILOR AFRICANE 
LA O.N.U. a cerut convocarea de 
urgentă a unei reuniuni a Consi
liului de Securitate pentru a exa
mina situația din Namibia. Intr-o 
scrisoare adresată președintelui 
în exercițiu al Consiliului de 
Securitate, țările africane îsi ex
primă îngrijorarea în legătură cu 
situația alarmantă din Namibia, 
datorată încălcării de către regimul 
din R.S.A. a spiritului și literei

Noi cutremure de pămînt
WASHINGTON 19 (Agerpres). — 

Trei noi cutremure secundare, cel 
mai puternic avînd 5 
scara Richter. s-au 
joi dimineața. în Golftil 
cisco, provocînd avarii
din zonă. Puternicul seism de marți

in Golful San Francisco

grade pe 
înregistrat. 
San Fran- 

clădirilor

din această zonă a Californiei — 
cu epicentrul la 16 kilometri de
părtare de localitatea Santa Cruz 
— a cauzat, potrivit ultimelor date, 
moartea a 275 persoane si rănirea 
a circa 1 000. Daunele sint estimate 
preliminar la circa un miliard de 
dolari.

Cutremure de pâmînt în nordul R. P. Chineze
BEIJING 19 (Agerpres). — Un 

cutremur de pămînt de peste 
6 grade pe scara Richter, succedat 
la intervale diferite de alte citeva 
seisme cu magnitudinea depășind 
5 grade, s-a produs joi în nordul

Chinei, in regiunea provinciilor 
Shanxi si Hebei, transmite agenția 
China Nouă. Potrivit unor nrime 
informații, au fost înregistrați 29 
de morti si 34 de răn!ți. iar peste 
8 000 de case au fost distruse.
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