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ÎNFĂPTUIREA EXEMPLARĂ

/ SARCINILOR ECONOMICE
prin angajare și răspundere muncitorească CUNOAȘTEREA ISTORIEI

Pentru toți oamenii muncii, pen
tru întregul nostru popor, zilele care 
au mai rămas pină la începerea lu
crărilor Congresului al XlV-lea al 
partidului reprezintă o perioadă de 
muncă intensă, de exemplară anga
jare și dăruire pentru îndeplinirea 
în cele mai bune condiții a sarcini
lor economice, pentru respectarea 
frumoasei tradiții de a marca toate 
marile evenimente din viata patriei 
cu realizări remarcabile iii întreaga 
viață economico-socială. Conștienți 
că una din legitățile procesului de 
construcție și consolidare a so
cietății socialiste, o constituie — 
așa cum a subliniat secretarul gene
ral al partidului. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. în magis
trala Expunere la Plenara lărgită a 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român — dezvoltarea pu
ternică a forțelor de producție pe 
baza celor mai noi cuceriri ale ști
inței și tehnicii, întărind proprieta
tea socialistă, oamenii muncii din 
toate județele, din toate sectoarele 
economiei acționează cu întreaga 
lor capacitate creatoare in vederea 
înfăptuirii prevederilor planului, a 
Importantelor obiective înscrise In 
programele de dezvoltare a patriei.

Pretutindeni. în ' atmosfera de pu
ternică mobilizare si angajare re
voluționară. muncitorii ..și specialiș
tii. proiectanții. cercetătorii, prâct’ie 
toți cei ce lucrează în industrie, 
pe marile șantiere raportează ' în 
aceste zile succese de prestigiu atît 
în ce. privește realizarea .tuturor in
dicatorilor plapului. cit si în perfec
ționarea și modernizarea producției. 

. reducerea mai accentuată a consu
murilor. creșterea eficientei eco
nomice. Și. în fond, este firească 
această puternică mobilizare a tu
turor forțelor națiunii noastre. în- 
trucît numai prin munca ităiui- 
toare. bine organizată, de fiecare zi. 
prin eforturile tuturor oamenilor 
muncii se pot asigura condițiile ne- ă 
cesare creării si alocării unor noi 
fonduri de investiții. în vederea 
creșterii nivelului calitativ al între-

gii producții materiale, modernizării 
accentuate a întregii activități.

Asa cum s-a subliniat si cu pri
lejul recentelor adunări generale 
pentru dări de seamă și alegeri, des
fășurate în toate cele 59 554 orga
nizații de bază ale partidului — 
care au dovedit încă o dată unita
tea. forța si tăria partidului nostru.

deplinire a obiectivelor economi
ce asumate intr-o perioadă sau 
alta de timp. între altele, su
perioritatea societății noastre so
cialiste constă tocmai în dezvol
tarea planică. proporțională a eco
nomiei. în posibilitatea stabilirii 
Unor programe de largă perspec
tivă ; această superioritate devine

• Fiecare din zilele rămase pină la deschiderea lu
crărilor Congresului al XlV-lea al partidului și in conti
nuare pină la sfirșitul anului — perioadă de muncă intensă, 
de exemplară dăruire și angajare revoluționară pentru în
deplinirea și depășirea sarcinilor de plan

• In centrul preocupărilor tuturor colectivelor de oa
meni ai muncii — realizarea ritmică, în structura prevăzută 
și la un nivel calitativ superior a producției fizice și a ex
portului

• întreaga activitate economică așezată temeinic pe 
principiile autoconducerii și autogestiunii, realizindu-se ast
fel un nivel cît mai înalt de rentabilitate, mijloacele nece
sare dezvoltării în continuare a forțelor de producție, 
întăririi proprietății socialiste și înfloririi pe mai depar
te a patriei

capacitatea organizațiilor sale
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(ate
gului ■K ____ ,
lui. al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu —. in fie- 

’ ‘care din zilele următoare, pretutin
deni trebuie să se acționeze cu 
toată răspunderea pentru îndepli
nirea ritmică. exemplară a sarcinilor 

. de plan. Adevărata unitate de mă
sură a modului în care acționează 
fiecare organizație de partid, practic 
fiecare colectiv de oameni ai muncii 
în parte, o reprezintă nivelul de in-

înfăptuirea obiectivelor 
strinsă coeziune 
a comuniștilor.

popor în jurul
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însă efectivă numai în măsura în 
care sarcinile sînt îndeplinite rigu- 
ros în toate compartimentele, la fie
care loc de muncă, in condițiile 
unei eficiente superioare.

Iată.de.ce în toate ramurile eco
nomiei. inoepind cu industria ex
tractivă, cu sectoarele primare si 
pină la cele prelucrătoare, se Im
pune Să se acționeze’ intr-un ’climat 
de înaltă răspundere, de ordine si 
disciplină desăvârșite. Pentru că — 
asa cum sublinia secretarul general 
al partidului la Consfătuirea de 
lucru pe probleme economice de la 
C.C. al P.C.R.. desfășurată la în
ceputul lunii octombrie — nu este
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posibil să se asigure buna desfă
șurare a proceselor de producție, a 
întregii activități fără răspunderea 
tuturor cadrelor de conducere — de 
Ia consiliile ministerelor, 
de centrale si consiliile 
muncii din întreprinderi 
creșterea răspunderii tuturor 
menilor muncii, in calitatea 
proprietari, producători și 
ciari. de adevărati stăpini 
ceea ce se realizează in 
noastră.

Așa cum se cunoaște, problemele 
ce trebuie soluționate în continuare 
în toate unitățile economice nu sint 
dintre cele mai simple. Practic, pe 
primul plan al activității tuturor co
lectivelor de oameni ai muncii tre
buie pusă in continuare realizarea 
ritmică, in structura prevăzută și la 
un nivel calitativ superior a pro
ducției fizice și a exportului. Tara 
noastră importă, după cum se știe, 
o mare parte din materiile prime.' 
din resursele energetice și materia
lele utilizate in . economie, care nu 
se pot obține decit cu un export co
respunzător de'mărfuri, pentru a se 
asigura astfel mijloacele necesare 
unei balanțe echilibrate, pentru rea
lizarea unui sold valutar pozitiv și 
întărirea rezervelor valutar-finan- 
ciare. ca o cerință fundamentală a 
desfășurării în bune condiții a acti
vității economico-sociale. Apare deci 
limpede că progresul societății noas
tre socialiste. înfăptuirea progra
melor de dezvoltare economico-so- 
cială. al căror scop îl constituia 
creșterea bunăstării si fericirii oa
menilor. înflorirea' pe mai departe 
a României.* nu pot . fi înfăptuite 
decit întărind spiritul de răspunde- 

. ne .al'fiecărui om .al pruncii in parte, 
actionind cu hotărire pentru îndepli
nirea prevederilor planului, pentru 
ridicarea continuă a nivelului tehnic 
$i calitativ al producției, aplicind 
ferm, cu înaltă răspundere revolu
ționară, cele mai noi cuceriri ale 
științei si tehnicii în toate domeniile 
de activitate.

Răspundere fată de respectarea 
graficelor de lucru întocmite, fată 

■ de calitatea lucrărilor executate se 
cere și din partea oamenilor mun
cii de pe șantierele de investiții. 
Trebuie făcut totul. în așa fel încît 
fiecare obiectiv planificat să intre 
in funcțiune la termenele. stabilite 
si' să producă la parametrii proiec
tați. Zilnic, la sfîrșitul fiecărui 
schimb, trebuie analizate rezultatele 
obținute, consumurile materiale și 
energetice, luindu-se toate măsuri
le pentru imprimarea unei eficiențe 
superioare in întreaga muncă des
fășurată.. Pentru aceasta, o atenție 
sporită trebuie să se acorde în
făptuirii programelor de moderni
zare și organizare mai bună a mun
cii și a producției. Pretutindeni, așa 
cum a cerut secretarul general al 
partidului și cum impun exigentele 
actualei etape de dezvoltare a tării, 
activitatea de modernizare trebuie 
așezată pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii, atît 
pentru a realiza în cel mai scurt 
timp produse la nivelul celor mai 
bune pe plan mondial, cit și pentru 
a ajunge să fim. în cit mai multe 
domenii, în primele rînduri și chiar 
pe primul loc în lume.

consiliile 
oamenilor 

fără 
oa- 

lor de 
benefi- 
a tot 
patria

(Continuare în pag. a IV-a)

factor hotărîtor al formării
conștiinței patriotice

„în activitatea ideologică, politico-educativă științele isto
rice trebuie să ocupe un loc mai important, pentru că numai prin 
înțelegerea științifică, pe baza adevărurilor istorice, a trecutului și 
a luptei poporului nostru, vom înțelege mai bine cum s-a format, la 
ce nivel de dezvoltare a ajuns poporul nostru, ce a însemnat în isto
ria sa trecerea pe calea socialismului șl făurirea cu succes a noii 
orînduiri, socialiste”.

NICOLAE CEAUȘESCU

Noi obiective 
social-edilitare

în localitățile Județului Cluj 
au lost date in folosință noi an
sambluri moderne de locuințe. 
Pînă la această dată. Trustul 
Antrepriză Generală de Con
strucții Montaj a realizat 3 500 
apartamente, precum și întregul 
volum de spații comerciale și 
de prestări servicii pentru 
populație, insumind 12 000 metri 
pătrați, prevăzut în planul pe 
anul 1989. De la începutul cin
cinalului și pînă acum. în ju
deț au fost construite 15 000 noi 
apartamente, care se remarcă 
prin armonizarea elementelor 
de arhitectură tradițională cu 
elemente noi concepute de ar- 
hitecții și proiectanțil clujeni, 
cum sint ansamblurile din zo
nele centrale și marile artere 
de circulație din municipiiie 
Cluj-Napoca, Turda, Dej, din 
orașele Cîmpia Turzii, Huedin 
și Gherla (oraș din care prezen
tăm imaginea de mai sus). 
De asemenea, în această pe
rioadă, spațiile comerciale au 
sporit cu aproape 45 000 me
tri pătrați și au fost realiza
te un număr sporit de obiective 
social-culturale. Pe șantiere se 
lucrează in aceste zile în ritm 
susținut, astfel incit pină la 
Congresul partidului, asa cum 
s-au angajat constructorii, să 
fie terminate și predate oame
nilor muncii alte 500 aparta
mente și pregătite lucrările de 
investiții prevăzute să fie reali
zate în prima parte a ănului 
viitor. (Marin Oprea).

Foto : Sandu Cristian

Ilustrînd preocuparea statornică 
a partidului nostru, a secretarului 
său general, pentru continua înnoire 
și îmbogățire a patrimoniului ideo
logic al clasei muncitoare, a te
zaurului gîndirii si practicii re
voluționare contemporane, Expu
nerea prezentată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită 
a C.C. al P.C.R. înarmează partidul, 
întregul popor cu răspunsuri lim
pezi. cu concluzii si orientări de 
mare valoare principială și practică 
cu privire la stadiul actual și per
spectivele dezvoltării procesului re
voluționar în tara noastră, la feno
menele majore care au loc în viata 
internațională. Acest. inestimabil do
cument teoretic subliniază cu preg
nantă aportul determinant al secre
tarului general al partidului la fun
damentarea strategiei făuririi noii 
orînduiri pe pămintul românesc, 
modul strălucit in care asigură înfăp
tuirea neabătută a principiilor fun
damentale ale socialismului știin
țific, aplicarea lor creatoare, cores
punzător condițiilor concrete ala 
realității românești.

Expunerea a întreprins, din per
spectiva imperativelor și exigențelor 
actualei etape, o amplă și aprofun
dată analiză a. activității ideologice 
și politico-educative, de' dezvoltare 
a conștiinței revoluționare si’ de for
mare a omului nou. fiind jalonate 
cu clarviziune și rigoare științifică 
direcții noi de acțiune menite să-î 
asigure acesteia o eficientă politică 
și socială superioară. în acest ca
dru. secretarul general al partidului 
a subliniat marea însemnătate pe 
care o are în dezvoltarea conștiin
ței socialiste, in formarea profilului 
morai-politic al constructorilor noii 
orinduiri cunoașterea istoriei, a lec
țiilor și învățămintelor sale.

Stăruind asupra necesității cunoaș
terii trecutului, in acest moment în 
care, dezbătind documentele progra
matice pentru Congresul al XlV-lea. 
partidul și poporul stabilesc căile 
acțiunii sale viitoare, obiectivele 
care-i vor cataliza energiile in pe
rioada următoare, secretarul general 
al partidului a reafirmat înalta pre
țuire acordată, istoriei ca tezaur de 
inestimabilă experiență umană, ca 
izvor de încredere în forțele proprii, 
de demnitate' și mîndrie patriotică, 
si. prin aceasta, ca resursă de întă
rire a conștiinței de sine a poporu
lui nostru. Este astfel ilustrată. încă 
o dată, o realitate definitorie a ani-

lor de după Congresul 
permanenta solicitare a 
cutului. a moștenirii ..................
valoroase in ampla activitate de edi
ficare a noii societăți. In înțelegerea 
de către toți fiii țării a marilor da
torii pe care le au fată de cei ce 
ne-au premers, ca și față de cei ce 
ne vor urma, trecutul, prezentul și 
viitorul fiind deci văzute într-o 
strinsă unitate dialectică ; in aceas
tă perioadă, s-a afirmat cu putere 
încrederea în forța si acțiunea 
modelatoare a istoriei, a-a amplifi
cat preocuparea pentru punerea în 
relief a mesajelor pe care istoria 
le transmite zilei de astăzi, prin în
vățămintele sale perene, prin tradi
țiile sale înaintate.

Expunerea subliniază, astfel, fap
tul că poporul român se află da 
peste pouă mii de ani pe vatrp in 
care muncește si trăiește si astăzi, 

.rădăcinile sale, de o impresionantă 
adincime și vitalitate, dindu-i pu
terea de a se ridica peste orice vi
tregii cu care l-au încercat veacu
rile, rămînind statornic 
aria geografică în care 
strămoșii si în care s-a 
popor în cursul unei 
existente istorica. Românii nu tre
buie să-șl caute originile in alte 
spatii, Ia mari. depărtări geografi
ce. pentru că ei îșl au tara aici, din 
adîneuri de vreme, pentru că aici 
este glia moșilor si strămoșilor lor ; 
departe însă, de, a găsi vreun motiv 
de discriminare celor care s-au așe
zat. venind din 'alte părți, pe pămin- 
tul său străbun ori in vecinătatea 
acestuia, poporul nostru a dorit În
totdeauna' să așeze raporturile cu 
aceste neamuri pe baza înțelegerii, 
a conlucrării, a bunei vecinătăți, a 
întrajutorării si prieteniei, punind 
ca singură condiție respectarea drep-

a
al IX-lea: 
lecțiilor tre- 
progresiste.

și demn în 
î-au viețuit 
format ca 
zbuciumate

tulul 
suși, 
ce îl 
poarelor lumii, de a fi singur stă- 
pîn pe soarta sa.

Așa cum se subliniază In Expu
nerea secretarului general al parti
dului. poporul român nu a înțeles 
niciodată să se lase îngenuncheat, ci 
și-a apărat, adesea cu arma în mi
nă. drepturile împotriva oricăror 
tropitori. De-a lungul secolelor, 
frătiți cu munții și dealurile, 
cimpiile si pădurile tării, făcind 
fiecare dintre acestea adevărate 
tăți de apărare, românii au 
aspre și grele bătălii, 
mereu libertatea patriei bunul cel 
mai de preț, pentru care nici o jertfă 
nu putea fi prea mare. Această ne
curmată și acerbă rezistentă a făcut 
ca niciodată de-a lungul secolelor 
românii să nu fie dislocați din stră
vechiul lor pămînt. ci să se afirme 
chiar in cele mai vitrege împre
jurări drept factorul hotărîtor 
progresului economico-social 
ceste meleaguri.

In același timp, cercetarea 
tului evidențiază faptul că, uc-« 
lungul vremurilor, dominația străi
nă (sub orice formă s-a exercitat și 
indiferent din partea cărui imperiu) 
a consdtuit o puternică frină în 
calea progresului popoarelor, a în- 
tîrziat veacuri la rînd dezvoltarea 
lor economico-socială firească, fiind 
cauza precumpănitoare a rămineril 
lor in urmă. Experiența trăită de 
poporul nostru relevă, in acest con
text, faptul că sute de ani la rind 
pămintul românesc, aflat în „calea 
răotăților", cum cu amar spunea 
cronicarul, a fost teatrul unor aspre 
înfruntări politice, economice și mi-
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Recolta de legume a acestui an-strinsă neintirziat,
viitoarea recoltă - pregătită temeinic!

în aceste zile, din grădini se re
coltează cantități mari de legume, 
care sint destinate aprovizionării cu
rente a populației, fabricilor de con
serve sau sint insilozate în vederea 
păstrării lor pentru sezonul rece, 
în scopul îndeplinirii prevederilor 
din programul de autoaprovizionare, 
al cerinței diversificării alimentației 
în cantine, restaurante și în gospo
dăriile populației, se impune ca tot 
ce au rodit grădinile să fie strîns și 
valorificat corespunzător spre a se 
preveni orice pierderi, să se asigure 
condițiile necesare realizării unor 
producții mai mari în anul viitor.

Analiza datelor care ne-au fost 
oferite de organele de specialitate 
permite să se tragă unele concluzii 
referitoare la modul în care consiliile 
populare județene și organele de re
sort au acționat pentru a se obține 
recolte de legume la nivelul cerințe
lor cuprinse în programele de auto
aprovizionare și de celelalte solicitări 
ale economiei naționale. Prevederile 
din planul de livrări la fondul de stat, 
stabilite pînă Ia sfîrșitul lunii în curs, 
au fost îndeplinite in proporție de 
115 la sută, cele mai mari depășiri 
înregistrîndu-se în județele Timiș, 
Giurgiu, Brăila, Buzău, Satu Mare, 
Vaslui. Bacău. Sibiu. Caraș-Severin, 
Tulcea. Iași. Botoșani și Mara
mureș. In alte județe — Vil- 
cea, Gorj, Hunedoara, Argeș, Alba 
—. deși cantitățile de legume ce ur
mau a fi livrate la fondul de stat 
au fost mai mici, corespunzător con
dițiilor naturale de care dispun, pre
vederile pe luna octombrie nu au 
fost îndeplinite. De asemenea, în 
unele județe, deși pe ansamblu pla
nul de livrări la fondul de stat a 
fost realizat și depășit simțitor, la

uneie sortimente — tomate, ardei — 
realizările au fost nesatisfăcătoare. 
Și aceasta deoarece' s-au dat canti
tăți mai mari din sortimentele cu 
greutate mare, cum sint varza sau 
ceapa. Desigur, pe baza rezultatelor 
de pină acum, a celor care se vor 
obține cînd Întreaga producție va fi 
strinsă, se va putea vedea in ce mă-

lui a se realiza în producția legumi
colă — cel puțin 100 000 kg tomate la 
hectar, precum și recolte mari la alte 
culturi, niveluri atinse de numeroa
se unități agricole, așa cum au fost 
ele raportate in telegrame adresate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, publi
cate de altfel în presă. Spre aseme
nea niveluri trebuie să se tindă în

• Tot ce se mai află încă pe rod în grădinile de 
legume să fie strîns și depozitat cu grijă spre a se 
evita orice pierderi

• Experiența unităților agricole care au realizat 
recolte mari să fie cunoscută și generalizată, astfel 
încît în anul viitor randamentul în legumicultură să 
sporească simțitor

• Planul de însămînțări și plantări de toamnă la 
legume să fie îndeplinit întocmai în toate județele

șură organele și organizațiile de 
partid, consiliile populare și orga
nele de specialitate și-au făcut dato
ria în ce privește realizarea planu
lui la producția de legume.

Pe baza realizărilor din acest an, 
conciucerile unităților agricole și or
ganele de specialitate au datoria să 
evidențieze atit elementele care au 
contribuit la obținerea unor recolte 
mari la hectar, cît și cauzele care au 
determinat ca în unele locuri pro
ducția să se situeze sub posibilități, 
trăgîndu-se toate concluziile și învă
țămintele necesare. Toate rezultatele 
trebuie raportate la nivelul sarcini
lor stabilite de conducerea partidu-

viitor în toate unitățile cultivatoare 
de legume, sarcină de cea mai mare 
însemnătate, menită să asigure buna 
aprovizionare a populației cu aceste 
produse și sporirea eficienței econo
mice in această ramură de bază a 
agriculturii noastre.

în legumicultura, chiar mai mult 
decît în alte sectoare ale agriculturii, 
concomitent cu măsurile care se în
treprind în vederea strîngerii tuturor 
roadelor din grădini, o atenție deo
sebită trebuie acordată pregătirii vii
toarei recolte. în lumina sarcinilor și 
exigențelor subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul recen
telor vizite de lucru in piețe și com-

plexe comerciale agroindustriale din 
Capitală, a măsurilor stabilite la 
Plenara lărgită a C.C. al P.C.R., 
trebuie acționat energic, încă de 
pe acum, pentru a se asigura, in 
ahul viitor, o bună aprovizionare 
cu legume de calitate și din 
toate. sortimentele. Important esto 
că. în aceste zile, să fie efectuate 
cu răspundere lucrările de toamnă în 
grădini. Aceasta presupune ca spe
cialiștii și conducerile unităților a- 
gricole să urmărească .însămînta- 
rea și plantarea cu legume a supra
fețelor planificate, care să asigu
re produsele necesare aprovizionă
rii populației în primele săptămini 
ale primăverii viitoare. Potrivit pro
gramului întocmit de Ministerul Agri
culturii, urmează să se. cultive 7 600 
hectare spanac, 4 000 hectare salată, 
4 500 hectare ceapă verde, să se plan
teze cu ceapă uscată 7 000 hectare, iar 
cu usturoi 3 600 hectare. După cum 
am fost informați la organele cen
trale de specialitate, semănatul spa
nacului. salatei si altor culturi s-a 
încheiat, iar acum se plantează ceapa 
uscată și usturoiul. Datorită ploilor 
abundente din luna octombrie, solul 
s-a umezit pe o adîncime apre
ciabilă. ceea ce permite ca la pre
gătirea terenului, semănat și plan
tat să fie efectuate lucrări de cea 
mai bună calitate. Datoria specialiști
lor din unități și din cadrul organelor 
de specialitate este să asigure folo
sirea deplină a acestor condiții natu
rale favorabile pentru a pune o te
melie puternică viitoarei producții de 
legume.

Creșterea randamentului în produc
ția legumicolă impune ca. încă de pe
(Continuare in pag. a IV-a)

său de a fl șl a rămîne el în
de a-și păstra și dezvolta ceea 
individualizează in familia po-

co
in
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din 
ce-

purtat 
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al 
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(Continuare in pag. a V-a)

Izvoarele cu apă vie
ale gliei străbune

In activitatea ideo
logică și politico-edu
cativă, acea activitate 
desfășurată de partid 
pentru plămădirea o- 
mului nou, a conștiin
ței sale revoluționare', 
proces extins la scara 
întregii națiuni, bucu- 
rindu-se deci de parti
ciparea fiecăruia din
tre noi, locul și rostul 
literaturii, ale cuvîri- 
tului scris sînt, la 
rindul lor, distincte și 
bine, delimitate. Lite
ratura se află, pe te
renul acesta al făuri
rii noii conștiințe, în 
raportul de la parte 
la întreg. Este chema
tă adică să-și spună 
mereu cuvîntul în pro
cesul eternei perfec
ționări a omului și a 
societății, în acea uria
șă operă la care ne-am 
angajat o dată cu ho- 
tărîrea de a forma și 
transforma din temelii 
un om și 
orînduire. 
pe care, 
documentele partidu
lui nostru îl adresea
ză, cu limpezime, cu 
stăruință literaturii și 
artei, tuturor creatori
lor de frumos, în a- 
proape toate împreju
rările și cu cele mai 
variate prilejuri, ates- 
tind astfel continuita
tea exemplară a orien
tărilor secretarului ge
neral al partidului : 
„Așa cum am subli
niat Ia întîlnirea cu oa
menii muncii din do
meniul creației literar- 
artistice din luna mai 
1965 — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în 
Expunerea la Plenara 
lărgită a C.C. al P.C.R.
—. sursa cea mai sigu
ră de inspirație trebuie 
să fie poporul, reali
tățile societății noas
tre socialiste. Să nu se 

^lerge după «ulcioare»

o întreagă 
Un apel 

de altfel,

străine, chiar dacă sint 
poleite cu aur, ci să se 
bea apă din izvoarele 
limpezi ce izvorăsc din 
pămintul strămoșesc, 
să se bea apa vie, dă
tătoare de viață, din 
glia străbună". Un În
demn și un apel rosti
te mereu și mereu, 
fiindcă ele Izvorăsc 
din înalta conștiință 
patriotică. revoluțio
nară a identității din
tre idealurile și aspira
țiile poporului si me
sajul culturii, al artei 
și literaturii progre
siste. Pe firul acestei 
continuități, cu toții ne 
amintim, bunăoară, 
acea lună noiembrie 
din anul 1971, cînd, în 
cadrul unei plenare 
a C.C. al P.C.R., 
tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a 
prezentat o amplă ex- 

• punere cu privire la 
programul pentru îm
bunătățirea activității 

' ideologice, a nivelului 
general de cunoaștere 
și de educație al ma
selor. A fost atunci o 
toamnă pe care, pe 
drept cuvînt. ziarele 
au numit-o fierbinte, 
și care, după aceea, a 
căpătat caracterul, am
ploarea și ritmicitatea 
unei adevărate ofen
sive a conștiinței. Cu 
prilejul acela, secreta
rul general al partidu
lui nostru afirma răs
picat că misiunea is
torică a socialismului 
nu este doar aceea, 
desigur epocală, de a 
elibera omul de sub 
exploatare, ci și de a-1 
făuri din nou. pe te
meiul unei conștiințe 
superioare, revoluțio
nare ; șl că procesul 
acesta de transforma
re a omului însuși 
este. în multe privin
țe. mai dificil decit 
dezvoltarea economiei.

Nu era. desigur, un 
început, deoarece pro
blema conștiinței, a 
modelării unui om 
nou se numără de 
mult între preocupă
rile constante ale 
partidului nostru, dar 
un nou început i se 
putea spune ; prin di
mensiunile. prin insis
tenta. prin ecourile pe 
care le-a avut apoi in 
antrenarea tuturor e- 
nergiilor ; a acelor 
conștiințe care erau 
chemate să se anga
jeze în actul propriei 
lor regenerări. între 
ele. la loc de 
era menționată 
tura, ea însăși 
mă a conștiinței so
ciale. în această cali
tate. de altfel. îi erau 
reamintite și dato
riile : aceea de a îm
bogăți și înfrumuseța 
viata spirituală a po
porului ; aceeea de a 
fi la înălțimea epocii 
și a aspirațiilor po
porului ; aceea de a-și 
trage sevele din viața 
de zi cu zi a maselor. 
Iar îndemnurile, direct 
adresate creatorilor, 
erau, la rindul lor. 
fierbinți și mobiliza
toare :. „Faceți din 
arta voastră un in
strument de perfecțio
nare continuă a socie
tății. a 
„puneți 
măiestria de care dis
puneți în slujba unei 
arte închinate poporu
lui !“. Și. din nou tre
buie spus, nici aceste 
datorii și îndemnuri 
nu erau rostite pentru 
întîia oară, dar erau 
esențiale. Sînt tnseși 
adevărurile funda
mentale pare dau trăi
nicie si vitalitate unei 
opere de artă și-l a-

frunte 
litera- 
o for-

omului !“ ; 
talentul și

(Continuare in pag. 
a Ii-a)
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CONFERINȚELE DE DĂRI DE SEAMĂ $1ALEGERI
IN ORGANEATIILE ORĂȘENEȘTI $1 MUNICIPALE

© O temă aflată permanent în dezba
terea comuniștilor : dezvoltarea și con
solidarea proprietății socialiste • Ana
liza critică și autocritică a propriei 
activități — garanția înlăturării neajun
surilor, a necontenitei perfecționări

® Creșterea răspunderii organizațiilor 
de partid pentru asigurarea unei condu
ceri politice eficiente a activității eco
nomice • Experiența pozitivă în promo
varea unui stil de muncă dinamic — 
îmbogățită și perfecționată continuu

Casa de culturâ a științei șl tehnicii pentru tineret din municipiul Galați Foto: E. Dichiseann

DIN ACTIVITATEA CONSILIILOR POPULARE

Sursele locale mai bine valorificate

Despre succese —cu modestie, despre 

neajunsuri — cu intransigență comunistă
„în perioada analizată, ca reflex 

al activității politico-organizatorlce 
desfășurate, valoarea producțlei- 
marfă planificată a fost depășită cu 
160 milioane lei... S-au aplicat 112 
noi tehnologii, au fost asimilate 267 
noi mașini, utilaje, instalații... In
dustria gălățeană a diversificat gama 
produselor oferite la export... S-a 
depășit planul la investiții cu 312 mi
lioane lei... Au sporit preocupările 
organelor și organizațiilor de partid 
pentru a determina organele de con
ducere colectivă să rezolve mai com
petent și operativ problematica com
plexă a perfecționării organizării și 
modernizării producției..."

Eșantioane din darea de seamă 
prezentată la Conferința organizației 
municipale de partid Galați. Repere 
ale drumului nostru de mari împli
niri socialiste, temeiuri ale adeziunii, 
exprimate vibrant In conferință, la 
politica internă șl externă a partidu
lui. Temeiuri de inimă șl de con
știință la adeziunea fierbinte față de 
propunerea de reînvestire a to
varășului Nicolae Ceaușescu. la Con
gresul al XlV-lea, In funcția su
premă de secretar general al parti
dului.

La conferință s-a vorbit despre 
împliniri cu niodestie. Despre nea
junsuri — cu Intransigență comunis
tă, revoluționară.

— Pentru noi. toți, este limpede 
— afirma Victor Ștefan, secretarul 
Comitetului de partid de la șantie
rul naval — că ritmurile dinamice 
ale dezvoltării au la temelie pro
prietatea socialistă. în dese rîndurl 
secretarul general al partidului a 
arătat că făurirea cu succes a socia
lismului in țara noastră tocmai pe 
aceasta se întemeiază. Analizind din 
acest unghi activitatea noastră, a co
mitetului municipal de partid, tre
buie recunoscut, autocritic, că mal 
avem incă multe de făcut, că se cu
vin întreprinse noi acțiuni politlco- 
organizatorice. de ridicare a conștiin
ței comuniste, cu scopul Întăririi și 
dezvoltării necontenite ă patrimo
niului socialist dat nouă, clasei mun
citoare, poporului in gestiune.

Asupra acestei problematici s-au 
oprit cu precădere și alți participant! 
la dezbateri între care : Eugenia M- 
tode, secretara Comitetului de partid 
de la întreprinderea Textilă. Lucian 
Podlați, secretarul Comitetului de 
partid de la întreprinderea Lamino
rul, de Tablă, Gheorghe Andrunache, 
primul-secretar al Comitetului mu
nicipal U.T.C. Argumentele lor. su
puse atenției conferinței, au vizat 
îndeosebi perfecționarea continuă a 
stilului și metodelor muncii de par
tid, în toate compartimentele pro
ducției materiale și spirituale, pen
tru a asigura, peste tot, o activita
te economico-socială la nivelul exi
gențelor actuale. Cheltuieli sporite 
la 1 000 de lei producție ; un indica 
de numai 83,4 la sută de folosire a 
mașinilor și uneltelor de bază pe 
primele trei trimestre din acest an ; 
existența, tn multe locuri, a stocu
rilor supranormative ; cazurile de ri
sipă ori proastă gospodărire, de știr
bire a Integrității avuției sociale — 
toate acestea definesc, în egală mă
sură. carențe In activitatea politico- 
educativă. în munca organizatorică, 
cu efecte directe, nedorite asupra 
promovării unei activități economice 
de Înaltă eficientă, asupra dezvoltării 
proprietății socialiste. La recenta 
Plenară lărgită a C.C. al P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu sub
linia din nou. cu îndreptățire, că 
făurirea cu succes a socialismului in 
patria noastră, și, in general, in lume 
„nu se poate realiza decît pe baza 
dezvoltării mai puternice a proprie
tății intregului popor, de stat și coo
peratiste, punind la bază cele mal 
noi cuceriri ale științei și tehnicii in 
toate domeniile"; că imperativul 
dezvoltării societății românești, ca de 
altfel a oricărei societăți, cere să se 
facă .totul pentru sporirea patrimo
niului de valori aflat în stăpînirea 
și gestiunea clasei muncitoare, a ță
rănimii, a întregului popor.

Iată doar cîteva motivații firești 
care. In dezbaterile din Conferința 
organizației municipale de partid 
Galați, au Îndemnat la 6 analiză 
temeinică a tuturor formelor si me-

todelor activității de partid, pentru 
a statornici, peste tot. o atitudine 
pătrunsă de responsabilitate față de 
proprietatea socialistă.

Tema cultivării răspunderii comu
niste la fiecare membru de partid, la 
fiecare om al muncii — căreia orga
nele și organizațiile de partid nou 
alese, comitetul municipal de partid 
Galați trebuie să-i consacre o activi
tate politico-organizatorică cu un 
conținut mai bogat, mai eficient — a 
revenit, de asemenea, frecvent în 
dezbaterile conferinței. Emilian De
gerata, directorul întreprinderii Me
canice Navale, Ion Tănase, președin
tele Consiliului municipal al sindi
catelor, Ștefan Alexandru, secretarul 
Comitetului de partid de la Trustul 
Antrepriză Generală de Construcții 
Montaj, au criticat neajunsurile în 
activitatea comitetului municipal de 
partid, a unor comuniști învestiți cu 
răspunderi in conducerea unor uni
tăți economice gălățene, răspunzători 
de unele nerealizări de plan, de exis
tența unor lipsuri în activitatea de 
export, de situația cu totul nemulțu
mitoare în domeniul construcției de 
locuințe, de faptul că programele de 
modernizare a producției nu se în
deplinesc exemplar ori nu-și propun 
drept obiectiv o modernizare reală, 
de esență. Pe bună dreptate s-a in
sistat în dezbateri asupra înlăturării 
lipsurilor din munca politico-organi
zatorică. S-a pledat cu argumente 
pentru integrarea mai temeinică a 
acesteia în viața colectivelor, pentru 
armonizarea ei. cu promptitudine, la 
cerințele vieții, pentru stimularea 
energiei maselor în soluționarea tu
turor problemelor.

Există o legătură directă între ac
tivitatea fiecărei organizații de par
tid și a colectivului in care acestea 
acționează. „Oricit ar lucra de bine 
organizația de partid sau comitetul 
— sublinia secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, In cuvintarea 
rostită ,1a Brăila, cu prilejul sărbăto
ririi' „ZiTei recoltei" îl- dacă nu va ’• 
reuși să unească și să lucreze îm
preună cu întreaga țărănime «Hai -

care unitate, cu toți muncitorii din 
fiecare întreprindere, atunci înseam
nă că nu poate să realizeze nimic. 
Deci conducerea de către partid în
seamnă tocmai această unitate și 
colaborare strînsă, reprezentind un 
tot unic, pentru a asigura înălțarea 
patriei noastre spre culmi tot mai 
înalte de progres și civilizație, care, 
pentru toți, deopotrivă, trebuie să 
asigure aceleași condiții de muncă, 
de viață, de învățătură, aceleași În
datoriri și obligații, indiferent de na
ționalitate, sex și așa mai departe".

Despre necesitatea educării in spi
ritul acestor îndatoriri și obligații, 
al înaltelor răspunderi comuniste pe 
întreaga structură socială au vorbit 
ta Conferința organizației municipa
le de partid Galați, cu discernămtat 
și combativitate partinică. Ionica Fi
ler, președinta Consiliului municipal 
de educație politică și cultură so
cialistă. Elena Trandafir, secretara 
comitetului de partid din comerț, 
Mihai Teodorescu, rectorul Univer
sității, Constantin Costică, directorul 
întreprinderii Județene de Gospodă
rire si Construcție Locativă. Marile 
obiective social-economice care se 
află, în anii următori, în fața orga
nizației municipale de partid Galați, 
realizarea lor exemplară presupun, 
ca o condiție obligatorie, activizarea 
din plin a tuturor celor aproape 
45 000 de comuniști, creșterea, edu
carea și formarea acestora, a tuturor 
oamenilor muncii ta spiritul marilor 
răspunderi. Așa cum a dovedit-o și 
pînă acum, așa cum depun mărtu
rie succesele Incontestabile, progre
sele înregistrate, organizația munici
pală de partid Galați are capacitatea 
politică și organizatorică pentru a 
asigura Îndeplinirea întocmai a o- 
biectivelor propuse, iar această rea
litate izvorăște din fermitatea cu 
care se acționează pentru ridicarea 
continuă a activității politico-organi-
zștorițe la nivelul exigențelor, mereu 
mat taâl'.e ale muncii de partid. '

IUe TANA5ACIUE .

Rezultatele prezente, premise certe 
pentru cele viitoare«

Exprimtadu-șl mlndrla pentru dez
voltarea economico-socială a orașu
lui și totodată hotărirea de a-și spoiri 
contribuția la înfăptuirea obiective
lor Programului de dezvoltare eco
nomico-socială In cincinalul 1991— 
1995, toți vorbitorii la Conferința or
ganizației orășenești de partid Moi- 
nești au dat glas adeziunii lor 
ferme la Hotărirea Plenarei 
C.C. al P.C.R. ca, la Congresul 
al XlV-lea al partidului, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu să fie reales lin 
suprema funcție de secretar general 
al partidului, chezășie sigură a În
făptuirii mărețelor obiective ale con
strucției socialiste și comunista pe 
pămintul patriei.

în spiritul cerințelor formulate de 
tovarășul Nlcolae Ceaiușescu la șe
dința Comitetului Politic Executiv 
din 22 septembrie a.c.. delegații la 
conferință au insistat In dezbateri 
asupra necesității creșterii răspun
derii organizațiilor de partid pentru 
asigurarea unei conduceri politice 
mai eficiente a Întregii activități e- 
conomico-sociale și cultural-educa
tive.

în orașul Modneștl îșl desfășoară 
activitatea unități din metalurgie, 
construcții, dar mal cu seamă din 
industria petrolieră. Succesele obți
nute in actualul cincinal de petro
liști. de constructorii de utilaje, do 
ceilalți oameni ai muncii, sub con
ducerea organelor și organizațiilor 
de partid, se regăsesc in livrarea 
suplimentară — cum se sublinia în 
darea de seamă — a unei producții 
industriale în valoare de 70 milioane 
Iei, concretizată în mari cantități de 
gaze utilizabile, gazolină, utilaje 
tehnologice, piese de schimb etc., 
precum și in cele aproape 8 milioa
ne lei obținute din livrările supli
mentare la export. Participanții la 
dezbateri, departe de a fi mulțumiți 
de rezultatele obținute, eu tinut să 
raporteze realizările obținute nu 
numai la sarcinile actuale, ci și la 
cele de perspectivă. Înscrise în do
cumentele programatice pentru Con
gresul al XlV-lea al partidului.

în cuvîntul lor, delegații la confe
rință, Doina Zaharescu, Gheorghe 
Barcan, Sorin Bibere, Alexandru 
Chiriac. Vasile Aniței și alții, au a- 
rătat că pentru îndeplinirea sarci
nilor majore ce revin petroliștilor, 
metalurgiștilor și constructorilor, 
atit pentru acest an. cit și pentru 
viitor, se impune ca o necesitate ri
dicarea calității Întregii activități de 
conducere, și în primul rind a con
ducerii politice, pentru ca toate for
țele să fie concentrate spre soluțio
narea problemelor de fond, de efi
ciență ale activității. Atit la Trustul 
de Foraj si Extracție a Țițeiului, cit 
și la întreprinderea de Reparații 
Utilaj Petrolier, au arătat vorbito
rii, s-au obținut succese meritorii în 
fiecare an. dar există incă un însem
nat potențial economic nepus în va
loare. inregistrîndu-se stagnări, sta
ționări ale unor agregate și instala
ții. întirzieri în punerea in funcțiune 
a noilor sonde, costuri depășite etc.

„Este adevărat, arăta ing. Gheor
ghe Dona, directorul trustului pe
trolier, că prin menținerea in func
țiune a întregului fond de sonde 
vechi am obținut în acest an o pro
ducție suplimentară de 13 600 tone

de țiței. Dar tot atit de adevărat 
este și faptul că la sondele noi în
registrăm o restantă oe depășește 
surplusul ciștigat, și aceasta datorită 
faptului că nici consiliul oamenilor 
muncii și nici organizațiile de partid 
de la schelele de forșj și producție 
nu s-au preocupat de realizarea in 
întregime a programului de descope
rire de noi rezerve de țiței și de 
punerea în funcțiune la vreme a 
sondelor noi".

în cadrul conferinței au fost rele
vate si unele metode eficiente de 
muncă ale comitetului orășenesc de 
partid : analize la fața locului, con
stituirea de colective de specialiști 
care să găsească soluții tehnico-or- 
ganizatorice pentru Îmbunătățirea 
activității de producție în unitățile 
rămase in urmă, procedarea unor 
ședințe de birou și comitet de anali
ze șl studii efectuate de brigăzi com
plexe In unități șl, altele. Vorbind

despre aceste aspecte pozitive, parti- 
cipanții la dezbateri eu stăruit însă 
asupra unor probleme care nu și-au 
găsit încă rezolvarea corespunzătoa
re, determiinînd rămineri in urmă 
la producția fizică, export, depășirea 
consumurilor materiale și energe
tice. Conferința a stabilit măsuri ca 
in toate locurile de muncă să se 
desfășoare o activitate mai energică 
în vederea prevenirii lipsurilor în 
aprovizionarea cu materii prime, 
piese și subansamble. a reducerii 
pierderilor pe fluxurile de fabrica
ție. a neajunsurilor ce se constată 
îndeosebi in sectorul de construcții- 
montaj, lntărindu-se cu deosebire 
caracterul preventiv al controlului 
de partid.

Manifested aceeași grijă șî pen
tru continua dezvoltare și Înflorire 
a localității ta care trăiesc și mun
cesc. participanții la conferință, ta-

tre care Elena Săftoi, Aurel Stolan, 
Dumitru Măciucă, Cătălin Serbu, 
Gheorghe Goșa, Toader Frățilă. au 
subliniat marile realizări care s-au 
produs în „Epoca Nicolae Ceaușescu" 
in viața orașului Moineștl si au pro
pus ca ta cadrul programului de or
ganizare și modernizare a orașului 
să fie înscrise noi obiective social- 
culturale și edilitar-gospodărești, 
care să conducă la creșterea nivelu
lui de trai material și spiritual al 
petroliștilor, al tuturor oamenilor 
muncii de aici. Propunerile făcute 
au fost însoțite de angajamente fer
me, ca fiecare să contribuie, ta or
ganizațiile de partid din care fac 
parte, la instaurarea unui climat de 
muncă angajant, la realizarea con
cretă a obiectivelor propuse.

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scinteli*

Conform programelor de dezvol
tare economico-socială a localități
lor. consiliile populare din județul 
Cluj au stabilit, pe baza unor ana
lize detaliate cu specialiști, cu larga 
participare a cetățenilor, realizarea 
unor importante obiective care să 
valorifice cu maximă eficientă re
sursele energetice locale, asigurind 
astfel creșterea puterii economice a 
aoestor așezări, a nivelului de trai 
al locuitorilor lor. Aceste obiectiva 
au fost amplu dezbătute și ta ca
drul conferințelor comunale de dara 
de seamă și alegeri ale comuniștilor, 
unde delegații au făcut numeroasa 
propuneri.

Se poate spune, avlnd în vedere 
rezultatele bune obținute pe linia va
lorificării resurselor neconvenționa- 
le de energie, că ta județ există deja 
o bună experiență in acest domeniu. 
Pe baza ei. comisia județeană da 
coordonare a activității de produ
cere a energiei din surse neconven
ționale a elaborat programe de ac
tivitate care cuprind principalele 
direcții de acțiune și măsurile ca 
trebuie întreprinse de către consi
liile populare și de o seria de uni
tăți economice ta industrie si agri
cultură pentru folosirea biogazului, a 
energiei solare și a vîntului, a poten
țialului hidroenergetic de pe cursu
rile de ape.

— în perioada de pînă acum — na 
spune tovarășul Radu Spînu. mem
bru al acestei comissii, șeful secției 
de arhitectură si sistematizare a 
consiliului popular județean —. pe 
baza măsurilor luate au fost date 
ta exploatare ta județ peste 50 de 
instalații de biogaz cu o capacitate 
de producție anuală de 1961 tona 
combustibil convențional, cu bune 
rezultata functionînd instalațiile da 
la ferma zootehnică Jucu. a între
prinderii de selecție, creștere si în
grijire a porcilor Bonțida. da la fer
ma Cooperativei de Producție. Achi- 

, zițij și Desfacere a Mărfurilor Hue- 
de •‘la stațiile de epurare a a- 

pelor reziduale din duj-Napoca si: 
Gherla.De. așemenea. s-^u JrMdizafe 
peste 13 000 pariourl solareHsu to su
prafață de captare de 26 000 mp si 
capacitate de peste 2 100 tone com
bustibil conventional, cea mai maro 
parte a acestor instalații fiind rea
lizate ta localități urbane. Dar apor
tul energetic cel mal considerabil 
— pe lingă marile investiții de va
lorificare j potențialului hidroener
getic Ia nivel național — îl deține 
construirea unor centrale hidroelec
trice, precum cele de la Mărișelu, 
Tamița, Someșul Cald, Gilău, Florești 
șl care stat racordate la sistemul e- 
nergetic național. La acestea se mai 
adaugă alte 5 microhiidrocentrale cu 
funcționare temporară la Someșul 
Rece, Florești. Cluj-Napooa. Mănă
stirea și Huza. în județ funcționea
ză șl 9 instalații eoliene. între care 
rezultate mai bune au cele de la 
Apahlda. Izvorul Crișului. Bonțida 
folosite ta special pentru scoaterea 
apei din fintîni șl alimentarea cu 
apă a fermelor zootehnice.

Prevederile din programe urmea
ză să asigure in perspectivă în în
tregime consumul de energie al fer
melor zootehnice, al micii Industrii, 
independenta energetică a localită
ților rurale. Colectivele de lucru din 
cadrul comisiei au inventariat deja 
consumurile de energie și resursele 
existente de energii neconventiona- 
le. Dar cel mai important lucru este

că tot ele organizează, proiectează,, 
realizează și asigură, potrivit măsu
rilor prevăzute în aceste programe, 
punerea ta funcțiune a instalațiilor, 
în acest scop au fost antrenați spe
cialiștii de la întreprinderi și insti
tute de cercetare și învățămînt ta 
vederea găsirii celor mai eficienta 
soluții de punere mai deplină în va
loare a potențialului energetic din 
județ. Care sint posibilitățile evi
dențiate de aceste colective ?

— Afluenții cursurilor de apă dta 
Județ, precizează inginerul Gabriel 
Ruga, directorul întreprinderii da 
Exploatare și întreținere a Rețelelor 
Energetice, pot asigura, prin con
struirea în continuare de hidrocen
trale de putere mai mare și micro-

Rezultate 
și preocupări 
în județul Cluj

hidrocentrale, o producție de energia 
de 36 milioane kWh, ceea ce repre
zintă circa 80 la sută din consumul 
mediu anual al populației rurale. 
Studiul întocmit de colectivul din 
care fac parte relevă că utilizarea 
acestor resurse se poate face prin 
conectarea microhidrocentralelor la 
rețelele existente. Acest program a 
și fost ta parte realizat. După pu
nerea în funcțiune a microhidrocen- 
tralei Htiza I s-a trecut la executa
rea mlcrohidrocentralei Huza II și a 
fost elaborată documentația tehnică 
pentru alte trei microhidrocentrale 
Huza III, Someșul Rece II și Valea 
Ierii.

Așa cum arătam, o bună expe
riență există în județ și în ceea ce 
privește utilizarea energiei . solare, 
deși ta această zonă numărul de 
zile călduroase este în medie maii*

prinderi agricole de stat. Această 
acțiune va continua. Este însă 
necesar să se acorde mai mare aten
ție folosirii acestor instalații deoare
ce nu peste tot ele stat. întreținute 
și exploatate corespunzător, se de
gradează și astfel nu se justifică 
investiția făcută. Pe de altă parte, 
se impune realizarea la un nivel ca
litativ corespunzător de către între
prinderile producătoare a acestor 
panouri ; ele nu ating parametrii 
proiectați, avînd o fiabilitate scăzu
tă". într-adevăr. din concluziile des
prinse de specialiștii clujeni rezultă 
că trebuie să se acționeze mal hotă- 
rit pentru îmbunătățirea calității 
panourilor solare, a capacității de 
captare a energiei solare a acestora, 
ceea ce impune o mai srtrtasă cola
borare între unitățile producătoare 
de panouri șl specialiști din institu
tele de cercetare ’șl proiectare și din 
lnvățămîntul superior.

Resursele și posibilitățile de utili
zare a energiei neconvenționale. po
trivit estimărilor făcute de comisia 
județeană de coordonare a activității 
de producere a energiei din surse 
neconvenționale, vor permite, tatr-o 
primă etapă, realizarea autonomiei 
energetice pentru comunele Băișoa- 
ra, Beliș, Măguri-Răcătău și Valea 
Ierii. Aceste comune stat situate ta 
zona montană șl Însumează un con
sum energetic anual de 974 mit 
kWh, care poate fi asigurat inte
gral de o hidrocentrală cu o putere 
instalată de 460 kW șl o producție 
de 1 460 000 kWh anual, care urmea
ză să se realizeze pe rîul Someșul 
Rece în aval de localitatea Măguri- 
Răcătău.

Desigur, comisia județeană, colec
tivele de lucru din cadrul acestei 
comisii, cu participarea altor specia
liști și consultarea largă a cetățeni
lor. studiază Jn continuare noi sotyi-
ții' pentru a asigura creșterea poten

zone ale țăfî^ „fel
țialului energetic al 

r-ceurse neconvenționale.’
județului din 
Dar ta ace

■ • > ■ ......

Izvoarele cu apă vie ale gliei străbune
(Urmare din pag. I)

sigură viata fără de moarte In e- 
xistența unei națiuni. Ceea ce ex
plică totodată și rezistenta In timp 
a chemărilor adresate, ecourile de 
care s-au bucurat ele in convinge
rile tuturor oamenilor de artă. La 
acea ofensivă generală pe planul 
conștiinței răspunsul lor a fost ei 
însuși o datorie jde conștiință, de
oarece pornea din cele mai adinei 
credințe proprii și căutări.

în expunerea prezentată la Plenara 
lărgită a C.C. al P.C.R. din iunie 
1982, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arăta, ca întotdeauna, deschis, că 
asistăm la o răminere in urmă 
a activității teoretice, ideologice, a 
conștiinței fată de baza materială a 
societății, față de existența so
cială. Tot așa de ferm Insă 
secretarul general al partidu
lui nostru preciza că din aceas
tă teză. desigur obiectivă. nu 
putem face o constatare fatalistă, in 
fata căreia să ridicăm din umeri 
neputincioși. La rindul ei. conștiința 
poate exercita o puternică Inrîurire 
asupra mersului înainte al societății, 
iar activitatea ideologică, politico- 
educativă poate deveni o adevărată 
forță motrice a progresului. încă o 
dată. Ia acest amplu proces, mai 
complicat decît cel al metamorfozei 
structurilor economice, era chemată 
să fie prezentă, și tot la ioc de frun
te. literatura, creația artistică tn 
general. La loc de frunte, pen
tru că acesta este locul ei dintot- 
deauna în configurația spirituală a 
a unui popor. Și pentru că ea și-1 
cîștigă, de drept. întotdeauna, tocmai 
prin faptul câ-și face o misiune de 
onoare din datoria de a reînvia în 
pagina scrisă faptele, gîndurile, 
preocupările și năzuințele ponorului

care-1 dă naștere. ..Singura sursă de 
inspirație trebuie să fie viata și 
munca poporului nostru" — iată a- 
devărul fundamental ce stă la baza 
creației umaniste, originale, patrio
tice. Nimic mai adevărat in acest în
demn generos și nimic mai înălțător 
decît întruchiparea lui neabătută. 
Metafora izvorului de apă vie suges
tiv opusă ulcioarelor cu apă stătută, 
arată cu adevărat singura cale de 
cucerire a unei profunde originali
tăți. Nu imitarea sterilă șl copierea 
unor modele de aiurea constituie 
șansa de afirmare a unet literaturi, 
ci, dimpotrivă, dobîndirea acelui 
timbru propriu, Inimitabil, capabil 
să-i așeze cărțile ta rindul marilor 
opere ale lumii. întreaga istorie a 
poporului român demonstrează cu 
prisosință că nu Împrumuturile si 
transplanturile eu sorți de izbtadă. 
ci propria experiență, izvorîtă din 
realitățile sale concrete și transmisă 
din generație In generație, tezaur de 
neprețuit ta opera de edificare a so
cietății de azi și de mîiine. Nu altul 
poate fi nici destinul literaturii sale. 
Un adevăr pe care documentele 
de partid îl subliniază convingător 
șl pe care creatorii de artă 11 urmea
ză ca pe un îndemn al propriei 
conștiințe.

Aș mai aminti, ta sfirșlt, însă 
nicidecum în ultimul rînd. eveni
mentul de largi semnificații sociale 
și politice de anul trecut : ședința co
mună a plenarei C.C. al P.C.R.. a 
organismelor democratice si organi
zațiilor de masă și obștești de la 
sfîrșitul lunii noiembrie. Cu prile
jul acelui mare forum democratic, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu iși re- 
înnoia chemările ca literatura și. în 
general, toate sectoarele de creație 
să se angajeze fără precupețiră ta

uriașa operă de ridicare ■ nivelului 
de cultură și cunoaștere, de făurire 
a aceleiași conștiințe demne de un 
om al zilelor noastre. Am descifrat 
In aceste cuvinte un nou Îndemn, 
acela ca literatura să se păstreze ne
contenit în pas cu viata, să nu ră- 
mină în urma realităților pe care le 
trăiește. Desigur, nici aceasta deloc 
intimplător. ci pentru că. tot atunci 
se spunea, viața însăși se află in
tr-o necontenită evoluție și schim
bare. Principii valabile în alte 
etape de dezvoltare se cer 
— așa cum subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in recenta Expu
nere — analizate și Îmbogățite pen
tru a nu se preschimba în tot 
atitea dogme, pentru a fi cu adevă
rat o călăuză în aplicarea teoriei 
revoluționare la realități substanțial 
înnoite. In asemenea condiții, a te 
opri la un nivel atins Înseamnă 
deja a rămîne în urmă ; a te mul
țumi cu propriile rezultate pină la 
un moment dat înseamnă a-ți re
fuza singur drumul spre noi trepte 
de cunoaștere. Iar misiunea litera
turii, una din misiunile sale, este 
tocmai aceea de a deschide noi ori
zonturi. de a servi, prin valoarea șl 
mesajul său, la ridicarea nivelului 
general al cunoașterii umane si la 
formarea unei conștiințe pe deplin 
integrate omului nou. Imperativul 
neîntreruptei perfecționări, care se 
revendică astăzi in toate structurile 
sociale, nu poate lăsa pe de lături 
sau pe din afară unul din elemen
tele sale de nelipsit. Raportul de la 
parte la întreg se impune astfel, fi
resc, încă o dată.

Iată numai pe scurt șl numai cîte
va dintre adevărurile fundamenta
le pe care documentele de partid le 
reliefează de fiecare dată, la loc de 
căpetenie. între datoriile de onoare

ale literaturii de azi și dtntotdeau- 
na. Le regăsim in cuvlntările și ex
punerile secretarului general al 
partidului. In Tezele pentru Congre
sul al XlV-lea ai P.C.R.. ca pe niște 
adevăruri mereu călăuzitoare in 
însuși procesul edificării societă
ții socialiste. De la Congresul 
al IX-lea pină la cel pe care 11 vom 
trăi peste putină vreme, aceste prin
cipii revin insistent, intr-o formă 
sau alta, fiind îndemnuri care răs
pund in același timp celor mai sin
cere profesiuni de credință ale crea
torilor. Pentru că nu niște sfaturi de 
la catedră sînt aceste chemări, ci 
rezultatul firesc Încorporat în întrea
ga evoluție de pînă acum a artei. 
Dintotdeauna. de ctad există ea. li
teratura dovedește cu fiecare carte 
că marile opere ale omenirii, dura
bile și ele ca șl adevărurile care 
le-au dat naștere, sint acelea ce lși 
trag sevele din existenta poporului 
lor. îi exprimă frămintările. aspira
țiile și dau glas celor mai profunde 
realități ale vremii lor. Ceea ce sub
liniază. prin urmare, documentele de 
partid reprezintă tocmai condiția de 
existență a literaturii, unul din acela 
adevăruri ta absenta căruia ar ab
dica de la propria sa misiune. Iar 
insistența cu care ne sint amintite 
semnifică o consecventă de atitudine 
de nelipsit in orice act al îndrumă
rii. între Congresul al IX-lea al 
P.C.R. și apropiatul Congres al 
XlV-lea se trasează, și din punctul 
acesta de vedere, o linie dreaptă, 
aceea a consecventei și hotărîrii de 
acțiune, care trece, liant omogen, 
prin toa*e momentele dintre ele. Iar 
aceasta este însăși linia politică a 
Partidului Comunist Român.

Dumitru MATALA

mai multe localități din județ ne-a 
relatat inginerul Flaviu Bizo. direc
torul Institutului de Cercetare șl 
Proiectare Cluj, au fost proiectate șl 
realizate obiective social-culturale 
echipate cu instalații solare. Ener
gia solară este folosită la prepararea 
apei- oalde menajere, la blocuri de 
locuințe. în baze sportive, stațiuni 
balneare și turistice. în stațiunii de 
mecanizare a agriculturii și ta între-

Brutării 

in toate

lași timp este nevoie ca și consiliile
populare, unitățile beneficiare să se 
implice la rindul lor si mat mult ta 
valorificarea acestor soluții. Iți rea-
lizarea programului stabilit, să-sl 
sporească si mai mult contribuția la 
valorificarea mal bună a resurselor 
locale de energie.

Marin OPREA 
corespondentul „Scinteli*

proprii 
comunele

Din experiența județului Covasna
Acționind energic, cu răspundere 

pentru aplicarea indicațiilor condu
cerii partidului privind dezvoltarea și 
modernizarea localităților rurale, în 
județul» Covasna s-au realizat brută
rii în toate cele 33 de comune ale 
județului, unele dintre ele avînd 
chiar cite două. Cum s-a procedat 7 
Pentru început ne răspunde tovarășul 
Mihai Văradi. din cadrul uniunii ju
dețene a cooperativelor agricole de 
producție.

— Cele 37 de brutării din comuna 
produc pîine de cea mai bună cali
tate pentru aproape 77 de mii da 
persoane, din care mai bine de ju
mătate sint membri cooperatori, me
canizatori. specialiști. pensionari, 
oameni ai muncii din unită
țile noastre agricole șl membrii lor 
de familie. La propunerea deputați- 
lor, cu sprijinul organelor locale de 
partid și de stat am amenajat aceste 
brutării în spații simple, fără mari 
cheltuieli, asigurindu-se toate con
dițiile pentru a produce pîine cu 
adaos de cartofi care-i oferă o ca
litate superioară — tradițională în 
această zonă. O altă latură căreia 
i-am acordat o atenție deosebită în 
activitatea brutăriilor este cea refe
ritoare la utilajele de panificație. în 
această direcție am asigurat pe plan 
local acele utilaje care sint absolut 
necesare, păstrînd acele faze de pro
ducere a plinii care se foloseau în 
procesul casnic și care conferă aces
tui element de bază calități gustative 
superioare. Dacă am dori să folosim 
o expresie mai plastică, locuitorii din 
mediul rural au posibilitatea să con
sume o pîine ca la „mama acasă". 
Acest lucru — datorită unor brutari 
bine pregătiți profesional.

— Vă rugăm să ne răspundeți cum 
«e asigură combustibilul necesar 7

— într-adevăr, acesta este un as
pect ce necesită să fie consemnat. 
Toate brutăriile din județul nostru 
folosesc numai combustibil solid, in 
special material lemnos rezultat din 
igienizarea pădurilor și din curățirea 
pajiștilor. Așa cum prevede Decretul 
Consiliului de Stat privind unele mă
suri referitoare la întărirea autocon- 
ducerii și autoaprovizionării terito
riale, precum și la asigurarea aprovi
zionării în bune condiții a populației 
cu piine, făină și mălai, ne-am pro
pus ca rețeaua de brutării s-o extin
dem și în satele aparținătoare, inclu
siv pentru a evita transportul pîinii 
de la centrul de comună în diferite 
sate.

Un alt organizator al brutăriilor in 
județ este Uniunea Cooperativelor de

Producție, Achiziții și Desfacere a 
Mărfurilor. Iată care stat aici preo
cupările actuale.

— Rețeaua cooperativelor de pro
ducție. achiziții și desfacere a 
mărfurilor din județul Covasna, 
arăta Victor Pop, vicepreședintele 
uniunii amintite, dispune de 13 bru
tării. din care 3 date recent în folo
sință. Răspunzînd cerinței formulata 
de conducerea partidului. în momen
tul de fată avem brutării acolo unde 
trăiesc și își desfășoară activitatea 
consumatorii. Este o experiență bună 
cîștigată în județul Covasna, ta pri
mul rînd prin faptul că s-a reușit 
producerea unei piinl de cea mai 
bună calitate, in condiții de eficiență 
ridicată, satisfăcînd pe deplin nevoi
le populației. Prin amenajarea unor 
spații deja existente, prin igienizarea 
lor ne-am creat o capacitate de pro
ducție de pîine care este capabilă să 
asigure și un volum ridicat de pres
tări de servicii către populație. Aș' 
aminti preocupările constante pentru 
îmbunătățirea activității brutăriilor 
din Zagon, Bățanii Mari, întorsura 
Buzăului, Ozun și multe altele, unde 
se folosesc în mod ingenios resursele 
locale pentru diversificarea și îm
bunătățirea calității piinii.

Poposim spre a ne convinge la fața 
locului intr-una din aceste localități 
— comuna Zagon. în loc de orice alt 
argument, Maria Moise, responsabila 
brutăriei cooperativei agricole de 
producție, fringe o piine pufoasă 
scoasă de curînd din cuptor, cu o 
arom^ deosebit de plăcută. „Numai 
brutăria noastră aprovizionează cu 
pîine peste 2 500 persoane, ne spune 
responsabila. în comună mai funcțio
nează incă 2 brutării, una a coopera
tivei agricole de producție în satul 
aparținător Păpăuți și alta a coope
rativei de producție, achiziții și des
facere a mărfurilor".

Așadar, astăzi in toate comunele 
județului Covasna asigurarea săteni
lor cu piine proaspătă este o proble
mă rezolvată. Este o experiență la 
baza căreia stă o înțeleaptă indicația 
a secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, o dova
dă grăitoare a preocupărilor de a ri
dica pe noi trepte calitative viața lo
cuitorilor din mediul rural, de a a- 
propia cit mai mult condițiile de via
tă ale sătenilor de ale celor ca tră
iesc in orașe.

Constantin T1MARU 
corespondentul „Scîntell-
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, MARELE EROU AL NAȚIUNII, 
PROFUND OMAGIU, ALEASĂ RECUNOȘTINȚĂ

Telegrame adresate secretarului general al partidului de participanții la conferințele 
de dări de seamă și alegeri ale organizațiilor orășenești și municipale de partid

_ tîn telegrama trimisă tovarășului 
Nitolae Ceausescu de participantii la 
CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI 
MUNICIPALE FAGiARAS A PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN se spu
ne : (în numele cel cer pesje 9 000 de 
comuniști din municipiu, vă aducem 
un fteribinte omagiu si Înalta consi
derație pentru întreaga dumneavoas
tră activitate revoluționară. Închina
tă. de aproape saset decenii. slujirii 
celor mai nobile idealuri de dreptate, 
progres si prosperitate, ale ponoru
lui român, cauzei păcii si colaborării 
Internationale, creării unei lumi mai 
drepte si mai burte pe planeta 
noastră.

Participantii la conferință au sus
ținut unanim HotArirea Plenarei 
C.C. al P.C.R. privind realegerea 
dumneavoastră, mult iubite si stima
te tovarășe Nicolâe Ceausescu, in 
funcția de secretarj general, la cel 
de-al XIV-lea Congres, ca o opțiune 
de! gind si inimă ce ! ilustrează unita
tea întregului popor in jurul partidu
lui. al secretarului, său general, pa
triot înflăcărat, legat indisolubil, prin 
toate fibrele, de popor, de aspira
țiile sale, de cauza socialismului, a 
păcii si progresului în întreaga lume.

Aducem în același timp un res
pectuos omagiu tovarășei academi
cian doctor ingineri Elena Ceausescu, 
om politic si savant de notorietate 
mondială. expriniindu-i întreaga 
noastră gratitudine, pentru contribu
ția adusă la elaborarea si înfăptuirea 
planurilor si prograimelor de dezvol
tare a României, peptru rolul hotări- 
tor ce-1 are în dezvoltarea chimiei 
românești. în afirmarea stiintei. în- 
vățămlntului si culturii, ca factori 
de seamă ai progreisului intr-o lume 
chemată să valorifice cuceririle cu
noașterii umane numai in scopuri 
pașnice.

Hottâriti să punem integral in va
loare baza tehnico-materială mo
dernă de care dispunem, să valorifi
căm în mai mare măsură potențialul 
de muncă si creație al personalului 
muncitor din municipiu, considerăm 
nivelurile prevăzute în program 
drept minime si ne asumăm anga
jamentul responsabil. în numele chi- 
mistilor făgărășeni. de a depăși 
substantial indicatorii de plan, și cu 
precădere cei de calitate si eficientă, 
astfel incit municipiul Făgăraș să-și 
aducă o contribuție de prestigiu la 
realizarea planurilor si programelor 
de dezvoltare a "României.

Vă asigurăm, mult iubite si stima
te tovarășe Nicolae Ceausescu. că 
vom milita. împreună cu toti oame
nii muncii din municipiul nostru, 
pentru transpunerea în practică a 
istoricelor hotăriri ce le va adopta 
Congresul al XIV-lea. cu credința 
nestrămutată că avîndu-vă în frun
tea partidultii vom beneficia si mai 
departe de O călăuză sigură si încer
cată. garanție a înaintării noastre 
neabătute pe drumul edificării socie
tății socialiste si comuniste.

In numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii, delegații la CON
FERINȚA ORGANIZAȚIEI ORĂ
ȘENEȘTI DE PARTID ROȘIORI DE 
VEDE. JUDEȚUL TELEORMAN, 
lntr-o impresionantă unitate de gind 
și faptă, își exprimă, din adîncul ini
milor. totala adeziune fată de Istorica 
Hotărîre a Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
din 27—28 iunie, ca. la marele forum 
al partidului din luna noiembrie, 
dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. ilustru 
conducător de partid și de țară, 
revoluționar și patriot înflăcărat, 
strălucită personalitate a lumii con
temporane. să fiți reinvestit în func
ția supremă de secretar general al 
Partidului Comunist Român. Pre
zenta dumneavoastră in fruntea 
partidului constituie pentru noi certi
tudinea continuării procesului revo
luționar în patria noastră, dezvoltării 
in ritm susținut a tării.

Exprimăm, totodată, cele mai alese 
sentimente de înaltă stimă și prețuire 
fată de tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. remarcabil 
om politic, personalitate a lumii 
științifice contemporane. pentru 
contribuția deosebită adusă la dez
voltarea multilaterală a patriei, la 
Înflorirea științei. învătămîntului și 
culturii românești.

în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din orașul Roșiori 
de Vede, participantii la lucrările 
conferinței orășenești de partid ne 
angajăm solemn să acționăm cu 
Înaltă răspundere și profund spirit 
revoluționar pentru îndeplinirea 
•xemplară a sarcinilor economico- 
sociale pe acest an și pe întregul 
cincinal, să ne onorăm integral anga
jamentele asumate în cinstea marelui 
forum comunist din noiembrie. V ă 
asigurăm, mult stimate și iubite to
varășe secretar general, de voința 
neclintită de a apăra și dezvolta 
marea proprietate socialistă, valorile 
materiale ce ne sint încredințate din 
avuția națională, că vom lupta ferm 
împotriva denigrărilor proferate de 
cercurile reacționare, de imperialiști 
Împotriva socialismului și ne vom 
devota cu întregul potential infăptui- 
Tii fără preget a grandioaselor 
programe ale partidului, care prefigu
rează progresul civilizației socialiste 
pe pămintul românesc în viitoarele 
decenii.

Dind glas celor mal alese senti
mente de dragoste și prețuire, 
participantii la CONFERINȚA OR
GANIZAȚIEI ORĂȘENEȘTI DE 
PARTID STREHAIA. JUDEȚUL 
MEHEDINȚI, toti oamenii muncii 
din orașul Strehaia aduc și cu 
acest prilej un vibrant și respectuos 
omagiu secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Exprimăm totodată sentimentele 
noastre de aleasă prețuire mult 
stimatei tovarășe Elena Ceaușescu. 
militant de frunte al partidului și 
ștatului. savant de inalt prestigiu și 
recunoaștere internațională, pentru 
prestigioasa contribuție la funda- 
mendrea și înfăptuirea programu
lui de dezvoltare economico-socială 
a patriei, la înflorirea fără precedent 
a științei, a învătămîntului si cultu
rii românești, la progresul general 
al României socialiste.

Comuniștii, toti oamenii muncii 
care muncesc și trăiesc pe acest 
prosper și mereu înfloritor meleag 
mehedintean. in deplină unitate de 
gind și voință cu întregul partid si 

popor dau glas, cu deosebit respect 
și recunoștință, adeziunii lor la 
Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. 
privind realegerea dumneavoastră, 
uluit iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la cel de-al 
XIV-lea Congres. în funcția supre
mă de secretar general al Partidu
lui Comunist Român. Conferința 
de dare de seamă și alegeri 
are loc in climatul de profundă 
efervescentă politică . și angaja
re patriotică generat de dezbate
rea documentelor pentru Con
gresul al XIV-lea al partidului — 
cutezător program de muncă si ac
țiune revoluționară —, dezbatere 
prin care întregul popor își expri
mă adeziunea entuziastă și unanimă 
la politica internă și externă a parti
dului și statului.

Mândri de tot ce s-a înfăp
tuit in orașul Strehaia. ca de alt
fel în toate localitățile patriei noas
tre. vă exprimăm profunda noastră 
recunoștință dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. și ne angajăm 
ca prin faptele noastre de muncă 
să transpunem exemplar în viată 
hotărîrile ce vor fi adoptate la 
marele forum al comuniștilor din 
noiembrie.

în deplin consens cu cele mal ale
se ginduri și aspirații ale întregii 
noastre națiuni, participanții la 
CONFERINȚA ORĂȘENEASCĂ DE 
PARTID PIATRA OLT, JUDEȚUL 
OLT, dau insuflețitoare expresie de
plinei satisfacții față de Hotărirea 
Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român privind 
realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la cel de-al 
XIV-lea Congres. în funcția supremă 
de secretar general al partidului, sub
liniind că această opțiune reprezintă 
garanția cea mai sigură a înfăptuirii 
cu succes a programelor de dezvolta
re multilaterală, pe mai departe a 
patriei, de afirmare liberă și demnă 
intre statele lumii, de înaintare 
neabătută pe calea socialismului și 
comunismului.

Comuniștii, toți oamenii din orașul 
Piatra Olt, alături de întregul popor, 
strins uniți în jurul partidului, acțio
nează neabătut pentru înfăptuirea 
programelor de dezvoltare în profil 
teritorial cu hotărirea fermă ca pină 
la Congresul al XIV-lea al partidu
lui să realizăm sarcinile ce ne revin 
în anul 1989. Ne vom mobiliza 
exemplar pentru a înfăptui planul pe 
perioada 1991—1995. prin care locali
tății noastre i se deschide o lumi
noasă perspectivă în dezvoltarea sa 
economico-socială și edilitar-gospo- 
dărească.

împreună cu întregul nostru popor, 
vă dorim, din adîncul inimii noastre, 
mult stimate și iubite tovarășa 
Nicolae Ceaușescu, multă sănătate și 
nesecată putere de muncă pentru în
făptuirea, împreună cu poporul și 
pentru popor a măreței opere de edi
ficare a noii societăți pe pămintul 
României. >

în aceste clipe sărbătorești, parti
cipantii la CONFERINȚA ORGANI
ZAȚIEI DE PARTID DIN ORAȘUL 
CUGIR. JUDEȚUL ALBA, vă adre
sează din adîncul inimilor cele mai 
alese sentimente, de profund res
pect si inaltă prețuire, pentru su
prema dăruire cu care acționați, cu 
neobosită pasiune revoluționară, pen
tru triumful luminoaselor idealuri 
ale socialismului și comunismului pe 
pămintul României.

Aducem un vibrant omagiu, cu deo
sebit respect și aleasă prețuire, tova
rășei academician doctor' inginer 
Elena Ceaușescu. militant de sea
mă al partidului, eminent om politic 
și de stat, savant de largă recu
noaștere internațională, pentru con
tribuția fundamentală pe care o 
aduce la afirmarea tot mai puterni
că a științei în viata economico-so
cială a patriei, la dezvoltarea puter
nică a învătămîntului și culturii. Ia 
înaintarea României spre culmi tot 
mai înalte de progres și civilizație.

Ne exprimăm, șl cu acest prilej, 
deplina și entuziasta adeziune fată 
de Hotărirea Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân din iunie anul acesta, cu pri
vire la realegerea dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. la cel de-al XIV- 
lea Congres. în funcția supremă de 
secretar general al partidului, vă- 
zind in această opțiune politică fun
damentală garanția sigură a înain
tării neabătute a patriei pe drumul 
bunăstării și prosperității.

în bilanțul strălucit pe care har
nicul și talentatul nostru popor îl 
prezintă în intimpinarea marelui fo
rum al comuniștilor se regăsesc și 
roadele eforturilor oamenilor mun
cii din orașul Cugir. județul Alba. 
Vă raportăm, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. că. sub impulsul 
mobilizator al chemărilor dum
neavoastră. orașul Cugir a îndepli
nit si depășit principalii indicatori 
în profil teritorial pe zece luni.

Mobilizați de tezele, ideile și ori
entările cuprinse in Programul-Di- 
rectivă și Tezele pentru Congresul 
al XIV-lea al partidului, comuniștii, 
toti oamenii muncii din orașul nos
tru. urmind exemplul dumneavoastră 
de pasiune revoluționară si înflă
cărat patriotism. se angajează 
solemn, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. să acționeze cu 
toate forțele pentru a da viată pro
gramelor de dezvoltare economico- 
socială a patriei, să facă totul pen
tru indeplinirea exemplară a sarci
nilor ce le revin pe acest an și pe 
întregul cincinal, hotăriți să intîm- 
pine marele forum al partidului din 
noiembrie anul acesta cu realizări de 
prestigiu in intreaga activitate.

Participantii la CONFERINȚA OR
GANIZAȚIEI DE PARTID COMAR
NIC. JUDEȚUL PRAHOVA, dind 
glas celor mai înălțătoare sen
timente de aleasă stimă, pro
fund respect și nețărmurită recu
noștință. iși exprimă unanima ade
ziune față de Hotărirea Plenarei Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român din 27—28 iunie 1989 
privind reinvestirea dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu, luptător 
neobosit pentru întărirea indepen

dentei și suveranității naționale, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, la Congresul al XIV- 
lea. in suprema funcție de secretar 
general, ai partidului — chezășia 
sigură a înfăptuirii mărețelor pro
grame de dezvoltare economico-so
cială a patriei, de ridicare neconte
nită a nivelului de trai material și 
spiritual al tuturor fiilor României 
socialiste.

Alese sentimente de admirație, 
prețuire și profunde mulțumiri adre
săm. totodată, mult stimatei tovarășe 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, militant de frunte al 
partidului și statului nostru, eminent 
om de știință de largă recunoaște
re internațională, pentru contribuția 
determinantă pe care o aduce la în
făptuirea programelor de dezvoltare 
economico-socială a patriei, pentru 
dezvoltarea și înflorirea învătămîn
tului, științei, artei și culturii româ
nești.

în aceste momente, cînd întreaga 
națiune română aduce prinosul 
exemplarelor fapte ale hărniciei și 
abnegației revoluționare, cinstind cu 
noi fapte de muncă cel de-al XIV- 
lea Congres al partidului. îndeplinim 
o datorie de conștiință omagiind 
grandioasele izbinzi din cea mai 
rodnică epocă a . istoriei românești, 
„Epoca Nicolae Ceaușescu'*.

Folosim acest prilej pentru a vă 
raporta, mult stimate și iubite tova
rășe secretar general, că in atmos
fera de puternică emulație generată 
de întrecerea socialistă desfășurată 
în cinstea celui de-al XIV-lea Con
gres al partidului se află încorpora
tă și participarea plină de avint a 
oamenilor muncii din orașul Comar

• Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
la Congresul al XIV-lea, in funcția de secretar gene
ral al partidului — opțiune politică fundamentală 
și suprem argument al înfăptuirii neabătute a idea
lurilor socialismului, al înaintării ferme a patriei 
pe calea progresului său multilateral

• Hotărîre fermă de a acționa in spirit revolu
ționar pentru a transpune in viață istoricele hotăriri 
ce vor fi adoptate de Congresul al XIV-lea al parti
dului, congresul marilor noastre victorii socialiste

nic, care au obținut realizări însem
nate în toate domeniile de activi
tate. Comuniștii, toți oamenii muncii 
din orașul Comarnic, județul Praho
va, asemenea întregului popor, strins 
uniți în jurul partidului. își vor con
sacra întreaga energie și putere de 
muncă înfăptuirii istoricelor hotăriri 
care vor fi adoptate de Congresul al 
XIV-lea al partidului,, aducîndu-și o 
contribuție mereu sporită la înflori
rea patriei noastre socialiste.

într-o atmosferă de puternică an
gajare revoluționară și exigență co
munistă. CONFERINȚA organiza
ției orășenești de partid 
CISNADIE. JUDEȚUL SIBIU, a 
dezbătut cu inaltă responsabilitate 
comunistă, intr-un profund spirit 
critic și autocritic, modul de înfăp
tuire a sarcinilor și obiectivelor ce 
ne revin, exprimînd voința fermă a 
comuniștilor, a tuturor colectivelor 
de oameni ai muncii de a înfăptui 
neabătut politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, minu
natele perspective deschise întregii 
națiuni de documentele programati
ce care var fi adoptate de înaltul 
forum al comuniștilor români — 
Congresul al XIV-lea al partidului.

Cu sentimente de profundă recu
noștință și aleasă mindrie patrioti
că. delegații la Conferința organiza
ției orășenești Cisnădie a Partidului 
Comunist. Român susțin cu entu
ziasm și inaltă satisfacție Hotărirea 
Plenarei Comitetului Centrad al 
Partidului Comunist Român pri
vind realegerea dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. la cel de-al XIV- 
lea Congres, în funcția supremă de 
secretar general al Partidului Co
munist Român, opțiune istorică ce 
constituie pentru întregul- nostru 
partid și popor garanția sigură a 
mersului ferm înainte in construc
ția societății socialiste și comuniste, 
in înfăptuirea viitorului luminos al 
scumpei noastre patrii.

Aducem, totodată, un Cald omagiu 
și înaltă prețuire tovarășei aca- 
demi'ctah doctor inginer Elena 
Ceaușescu, militant de frunte al 
partidului și statului nostru, savant 
de largă recunoaștere internațională, 
pentru îndelungata activitate revo
luționară și excepționala contribu
ție la elaborarea planurilor și pro
gramelor de dezvoltare economico- 
socială a patriei, la aplicarea largă, 
în toate sectoarele, a celor mai noi 
și valoroase realizări ale științei și 
tehnicii., la îmbogățirea tezaurului 
universal al cunoașterii științifice, 
■la folosirea cuceririlor geniului 
uman în slujba păcii și bunăstării 
popoarelor.

în numele comuniștilor, al tu
turor celor ce trăiesc șl mun
cesc in orașul Cisnădie, vă asigu
răm. mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae .Ceaușescu, de hotărirea 
noastră fermă de a munci cu devo
tament și dăruire pentru a îndeplini 
sarcinile de plan pe actualul cinci
nal, așezînd pe o temelie trainică 
activitatea și rezultatele din viito
rul cincinal, ale cărui ritmuri și pro
porții sint strălucit prefigurate de 
proiectul Programului-Directivă și 
Tezele pentru Congresul al XIV-lea. 
care vor fi dezbătute și aprobate de 

marele forum al comuniștilor ro
mâni.

CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI 
ORĂȘENEȘTI DE PARTID BASA- 
RABI. JUDEȚUL CONSTANȚA, 
dind expresie celor mai alese senti
mente de înaltă stimă, de nestrămu
tată dragoste și profundă recunoștin
ță ale comuniștilor, ale tuturor oa
menilor muncii, iși exprimă, din adin- 
cul inimilor, totala adeziune fată de 
Hotărirea Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
din 27—28 iunie ca la marele 
forum din noiembrie, dumneavoas
tră. mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ilustru conducă
tor de partid și de tară, revoluțio
nar și patriot înflăcărat, strălucită 
personalitate politică a lumii con
temporane. să fiți reinvestit în func
ția supremă de secretar general al 
Partidului Comunist Român. Prezen
ta dumneavoastră in fruntea parti
dului constituie pentru noi certitu
dinea continuării procesului revolu
ționar în patria noastră, a dezvoltării 
in ritm susținut a țării, afirmării el 
în rtndul țărilor cu un remarcabil 
potențial economic, de civilizație si 
bunăstare.

Comuniștii și oamenii muncii din 
tinărul oraș Basarabi au primit cu 
viu interes și deplină aprobare 
Proiectul Programului-Directivă și 
Tezele pentru Congresul al XIV- 
lea al Partidului Comunist Român, 
care trasează marile coordonate ale 
dezvoltării economico-sociale a 
României în noul cincinal 1991—1995 
și in perspectivă pină în anul 
2000—2010, deschizând minunate și 
cutezătoare orizonturi amplului pro
ces de făurire a societății socialiste 

multilateral dezvoltate șl înaintare a 
patriei spre comunism.

Sentimente de aleasă gratitudine 
nutrim, in acest moment sărbătoresc, 
față de tovarășa Elena Ceaușescu, 
militant revoluționar de frunte al 
partidului și statului, om de știință 
de largă recunoaștere internațională, 
care a adus și aduce o remarcabilă 
contribuție la elaborarea și înfăp
tuirea politicii noastre interne și ex
terne, la afirmarea tot mai puternică 
a științei, iinvățămlntului și culturii, 
ca factori fundamentali ai progresu
lui.-

Exprimindu-ne profunda noastră 
recunoștință, vă asigurăm, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, că toți 
locuitorii orașului Basarabi vor ac
ționa cu toată fermitatea și consec
venta pentru indeplinirea integrală 
a sarcinilor de plan pe acest an și 
pe intregul cincinal și vă adresăm 
încă o dată, din adîncul inimilor x 
noastre, cele mai alese urări de să
nătate și fericire, multă putere de 
muncă pentru continua înflorire a 
națiunii, pentru binele și prosperi
tatea poporului român.

Gindurile și sentimentele de 
aleasă stimă și prețuire ale parti- 
cipanților la CONFERINȚA ORGA
NIZAȚIEI ORĂȘENEȘTI DE 
PARTID ȘIMLEUL SILVANIEI, 
JUDEȚUL SĂLAJ, se îndreaptă, cu 
deosebită dragoste și recunoștință, 
spre dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
marele Erou între eroii neamului, 
strălucit militant comunist și pa
triot înflăcărat, ilustru conducător 
revoluționar, personalitate politică 
de excepție a lumii < contemporane, 
adresindu-vă cele mai calde și 
sincere mulțumiri, din adincul inimi
lor noastre, pentru modul magistral 
in tare asigurați mersul mereu 
ascendent al României pe calea so- 
cialismujui și. comunismului.

Delegații , la conferința organizației 
orășenești de partid, reprezentanții 
comuniștilor, ai colectivelor de oa
meni ai muncii din orașul Șimleul 
Silvaniei. județul Sălaj, in oonsens 
deplin cu întregul nostru partid și 
popor, ne exprimăm deplina adeziu
ne la Hotărirea Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român din iunie a.c., ca, la cel de-al 
XIV-lea Congres, dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să fiți reales in 
înalta funcție de secretar general al 
partidului, garanție sigură a înain
tării ferme a patriei noastre spre 
cele mai înalte culmi ale societății 
socialiste.

Folosim și acest minunat prilej 
pentru a exprima sentimentele 
noastre de aleasă stimă și prețuire 
față de mult stimata tovarășă- 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, militant de frunte al 
partidului și statului nostru, savant 
de largă recunoaștere internaționa
lă, pentru contribuția de seamă 
adusă la realizarea planurilor și 
programelor de dezvoltare eoonomi- 
co-soclală a țării, la aplicarea in 
viață a politicii interne și externe 
a României, la progresul fără pre
cedent al invâțămintului. științei și 
culturii românești.

în vederea transpunerii în viață a 
mărețelor obiective și sarcini ce ne 
revin din proiectul Programului- 
Directivă șl Tezele pentru Congresul 
al XIV-lea al partidului, vă rapor
tăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că am luat toate 
măsurile politice și organizatorice 
care să asigure cunoașterea și mo
bilizarea tuturor forțelor materiale 
și umane pentru realizarea exem
plară a tuturor indicatorilor planului 
de dezvoltare economico-socială in 
profil teritorial in cincinalul 
1991—1995.

Ne angajăm să acționăm cu fer
mitate și răspundere pentru a reali
za sarcinile de plan pe acest an la 
toti indicatorii, să pregătim toate 
condițiile necesare înfăptuirii planu
lui pe 1990, să întărim continuu pro- 

- prietatea de stat și ooopenatistă, 
temelia sigură a ridicării patriei pe 
noi culmi de progres și civilizație, 
a creșterii continue a nivelului de 
trai, material și spiritual al celor ce 
muncesc.

Participanții la CONFERINȚA 
ORGANIZAȚIEI ORĂȘENEȘTI DE 
PARTID RUPEA, JUDEȚUL BRA
ȘOV, exprîmind gindurile și voința 
unanimă a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii din orașul nostru, 
vă adresează din adîncul inimilor, 
mult stimate și iubite tovarășa 
Nicolae Ceaușescu, un fierbinte 
omagiu pentru grandioasa operă re
voluționară cu care ați înzestrat 
partidul și poporul român, tezaur de 
experiență și îndreptar de acțiune 
in făurirea istoriei sale noi, pentru 
energia nesecată și dăruirea înflăcă
rată cu care acționați in scopul în

făptuirii politicii interne iți externe 
a partidului și statului, al cărei 
strălucit arhitect sinteți, asigurînd 
mersul neabătut al națiunii noastre 
pe drumul luminos al socialismului 
și comunismului.

Dind glas dorinței vibrante a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din orașul Rupea, participan
tii la conferința orășenească de 
dare de seamă și alegeri șî-ău 
reafirmat aprobarea unanimă față 
de Hotărirea Plenarei din iunie a.c. 
a Comitetului Central al Partidului 
ca. la Congresul al XIV-lea al 
partidului, dumneavoastră, mult 
stimate șl iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, patriot înflăcă
rat, luptător pentru cauza socia
lismului și comunismului, a păcii și 
colaborării între toate țările lumii, 
personalitate a vieții politice in
ternaționale, să fiți reales in su
prema funcție de secretar general 
al Partidului Comunist Român — 
garanție sigură a Înfăptuirii nea
bătute a Programului revoluționar 
al partidului.

Prin intreaga lor desfășurare,, lu
crările conferinței noastre au dat 
expresie hotăririi neștirbite a comu
niștilor, a tuturor oamenilor muncii 
din oraș de a urma neabătut și dea 
înfăptui pe deplin politi ca științi
fică a partidului, care răspunde în 
cel mai înalt grad intereselor su
preme ale construcției noii orînduiri 
în patria noastră.

Vă rugăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Niaolae Ceaușescu, să 
primiți angajamentul nostru ferm 
de a acționa cu maximă răspundere 
pentru ridicarea nivelului calitativ 
al vieții de partid, al întregii activi
tăți politice și economico-sociale 
din orașul nostru, astfel incit, prin 
rezultatele pe care le vom obține, 
să ne situăm cu cinste in riadul 
orașelor fruntașe ale județului și 
ale țării, contribuind tot mai spornic 
la înflorirea vieții materiale și spi
rituale a poporului nostru.

Asemenea întregului nostru partid 
și popor, într-o deplină unitate de 
gindire și acțiune revoluționară, mi
nerii, energeticienii, constructorii de 
mașini și ceilalți oameni ai muncii 
din străvechiul bazin carbonifer al 
Văii Jiului, în frunte cu comuniștii, 
dau glas celor mai înflăcărate senti
mente de stimă și prețuire, de 
adincă și caldă recunoștință fată de 
dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, 
cel mai iubit și mai stimat fiu al na
țiunii noastre socialiste, marele 
conducător'și strateg revoluționar al 
luptei pentru progres, prosperitate 
și independentă națională, si susțin, 
cu întreaga lor ființă, Hotărirea Ple
narei C.C. al P.C.R. din iunie a.c., 
de a fi reales, la Congresul al 
XIV-lea al partidului, in funcția su
premă de secretar general, văzind 
in aceasta garanția sigură a mersului 
neabătut al patriei noastre pe caiea 
socialismului și comunismului.

Pe baza indicațiilor dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, acționăm cu 
perseverentă pentru înfăptuirea pro
gramului de mecanizare complexă a 
lucrărilor miniere, întreprinderile 
noastre devenind astfel adevărate 

uzine de extragere a cărbunelui coc- 
sificabil și energetic.

în perioada inaugurată de Congre
sul al IX-lea, prin munca plină de 
dăruire și abnegație a colectivelor de 
mineri, producția de cărbune a Văii 
Jiului a crescut de 2,5 ori, s-au di
versificat celelalte ramuri economi
ce, iar un număr de peste 24 000 de 
familii s-au mutat în apartamente 
noi. în această perioadă de profunde 
prefaceri economico-sociale, orașele 
Văii Jiului au devenit centre urbane 
moderne, oferind condiții de viață 
tot mai bune oamenilor muncii și 
familiilor lor — se relevă în tele
grama CONFERINȚEI ORGANIZA
ȚIEI MUNICIPALE DE PARTID 
PETROȘANI.

Comuniștii Văii Jiului vă încre
dințează, mult stimate șl iubite to
varășe secretar general, că nu vor 
precupeți nici un efort și vor acționa 
cu înalt spirit revoluționar pentru a 
da tării cit mai mult cărbune, de 
bună calitate, răspunzind astfel 
înflăcăratelor dumneavoastră che
mări. Vă mulțumim pentru grija 
deosebită ce o purtațl minerilor, ce
lorlalți oameni ai muncii din Valea 
Jiului si vă asigurăm că. prin fapte
le noastre de muncă, vom contribui 
la continua dezvoltare și înflorire a 
României socialiste, la afirmarea ei 
liberă și independentă.

în aceste momente de puternică 
angajare patriotică a energiilor crea
toare ale întregului nostru popor 
pentru realizarea sarcinilor de plan 
Pe anul 1989 șl pe întregul cincinal, 
puternic mobilizați de prevederile 
proiectului Programului-Directivă și 
Tezelor pentru cel de-al XIV-lea 
Congres al P.C.R., însuflețiți de in
dicațiile și orientările pe care ni 
le-ați dat, participanții la CONFE
RINȚA ORGANIZAȚIEI ORĂȘE
NEȘTI DE PARTID SEBIȘ Iși 
exprimă totala adeziune la întreaga 
politică internă și externă promova
tă de partidul și statul nostru, de 
dumneavoastră personal, cel mai 
iubit fiu al patriei noastre, ctitor 
al României socialiste moderne, 
personalitate proeminentă a vieții 
politice contemporane.

Comuniștii, toți oamenii muncii își 
exprimă adeziunea la Hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie a.c. 
ca. la cel de-al XIV-lea Congres al 
P.C.R.. dumneavoastră, mult iubita 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
înflăcărat patriot, eminent militant 
comunist, ilustră personalitate a 
vieții politice contemporane, să fiți 
reales în funcția supremă de secre
tar general al P.C.R., văzind în 
aceasta garanția sigură a continuării 
procesului revoluționar de edificare 
cu succes a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Folosim și acest prilej pentru a vă 
adresa dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, cele mai calde 
urări de viață îndelungată, multă 
sănătate și neobosită putere de 
muncă spre binele și fericirea po
porului nostru.

Ne exprimăm hotărirea nestrămu
tată de a munci mai rodnic ,și cu 
eficientă sporită, astfel ca. în cinstea 
Congresului al XIV-lea al P.C.R.. să 
realizăm integral planul pe anul 1989, 
iar pină la finele anului să obținem 
producția-marfă suplimentară de 35 
milioane lei. aducîndu-ne contribu
ția la măreața operă de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

în telegrama CONFERINȚEI OR
GANIZAȚIEI ORĂȘENEȘTI DE 
PARTID EFORIE se arată : Comu
niștii, toti oamenii muncii din înso
ritul oraș Eforie dau glas, din adîn
cul inimilor, sentimentelor de pro
fundă dragoste si recunoștință, de 
înaltă prețuire pe care le nutresc 
fată de dumneavoastră, strateg și 
ctitor al României socialiste, si 
isusțin cu toată căldura pro
punerea privind realegerea dum
neavoastră. mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, la cel 
de-al XIV-lea Congres, in funcția 
supremă de secretar general al parti
dului. chezășia înaintării ferme a 
României pe calea luminoasă a so
cialismului și comunismului.

Mărețele realizări obținute de 
oamenii muncii din orașul nostru în 
anii socialismului, și îndeosebi in 
anii care au trecut de la Congresul 
al IX-lea al Partidului Comunist 
Român, confirmă justețea orientări
lor și acțiunilor întreprinse de 
partidul nostru. Acum și aici, sub 
bolta albastră a acestui timp de ex
cepție. ne-am putut realiza cele 
mai îndrăznețe aspirații, beneficiind 
de condițiile minunate createi de 
partid privind dezvoltarea econo
mico-socială. modernizarea si siste
matizarea pitorescului nostru oraș. 
Toate acestea fac ca noi. locuitorii 
acestui țărm de mare, să nutrim 
mindria patriotică revoluționară că 
tot ce am izbutit să realizăm mai 
înălțător, mai trainic și mai frumos 
poartă pecetea gîndirii dumneavoas
tră cutezătoare si înțelepte, pornite 
dintr-o fierbinte iubiră de patrie si 
popor.

Puternic mobilizați de orientările 
și indicațiile dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general, care constituia însufleti- 
toare programe de muncă si ac
țiune. vă asigurăm că nu vom pre
cupeți nici un efort, pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor ce ne 
revin din planul de dezvoltare eco
nomico-socială in profil teritorial, 
pentru a întimpina Congresul al 
XIV-lea al Partidului Comunist Ro
mân cu rezultate remarcabile in toa
te domeniile de activitate.

în aceste momente înălțătoare, cu 
profundă semnificație pentru desti
nul socialist și comunist al națiunii 
noastre, in care comuniștii, întregul 
popor român acționează cu respon
sabilitate sporită pentru a intimpi- 
na cel. de-al XIV-lea Congres al 
partidului cu rezultate superioare in 
toate . domeniile de activitate, se a- 
rată in telegrama CONFERINȚEI 
ORGANIZAȚIEI ORĂȘENEȘTI DE 
PARTID AIUD. ne exprimăm totala 
adeziune la proiectul Programului- 
Directivă și la Tezele pentru apro
piatul forum al comuniștilor români 
— documente de profundă semnifi
cație istorică, ce deschid , mărețe 
perspective in dezvoltarea economi
co-socială a scumpei noastre patrii. 

Noi, cei prezentl la conferință, Îm
preună cu comuniștii și ceilalți lo
cuitori ai orașului nostru, ne facem 
o datorie patriotică exprimindu-ne 
bucuria și adeziunea deplină la Ho
tărirea Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român din 
luna iunie a.c. privind realegere» 
dumneavoastră, la. Congresul al 
XIV-lea. în înalta funcție de secre
tar general al partidului — garan
ție sigură a propășirii României so
cialiste.

Folosim și acest prilej pentru ■ 
vă exprima cele mai calde mulțu
miri pentru tot ce ați făcut, și fa
ceți spre binele și fericirea poporu
lui nostru, pentru împlinirile anilor 
de cind vă aflati în fruntea parti
dului și a țării, pentru creșterea 
prestigiului și a rolului Românie* 
socialiste in lume.

Mobilizați de prețioasele dumnea
voastră îndemnuri și orientări, da 
sarcinile ce ne stau in față în ac
tuala etapă, colectivele de muncă da 
pe raza orașului Aiud vă rapor
tează, stimate tovarășe secretar ge
neral. că vom realiza planul pe 4 ani 
din actualul cincinal dind peste pre
vederi. in cinstea Congresului al 
XIV-lea al partidului, o producție- 
ma-rfă industrială in valoare de 61 
milioane lei, 45,3 milioane lei pres
tări servicii către populație, 18 mi
lioane lei productie-marfă indus
trială în industria mică.

în cadrul conferinței, comuniștii 
au dezbătut cu responsabilitate par
tinică modul cum au acționat orga
nele și organizațiile de partid pen
tru dezvoltarea economico-socială a 
orașului In care trăiesc și muncesc, 
stabilind măsuri ferme pentru per
fecționarea neîntreruptă a activității 
politico-organizatorice șl cultural-e
ducative, pentru realizarea exem
plară a programelor de dezvoltare in 
profil teritorial pe acest an și cin
cinalul viitor.

în telegrama CONFERINȚEI OR
GANIZAȚIEI ORĂȘENEȘTI DE 
PARTID HÎRȘOVA se spune t în 
numele comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii din orașul Hirșova, 
vă exprimăm, cu adincă recunoștin
ță și aleasă stimă, cele mal calde 
sentimente de dragoste, respect și 
prețuire dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general, 
patriot înflăcărat, revoluționar con
secvent, personalitate proeminentă a 
lumii contemporane, ce întruchipați 
năzuințele și idealurile de progres, 
prosperitate, pace ce au animat in
treaga noastră istorie.

în atmosfera de efervescență revo
luționară prilejuită de intimpinarea 
marelui forum al comuniștilor, cu 
prilejul adunărilor de dări de seamă 
și alegeri, comuniștii din Hirșova 
și-au exprimat, intr-un climat de 
nespusă bucurie, adeziunea deplină 
fată de Hotărirea Plenarei Comitetu
lui Central al partidului privind 
realegerea dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
la Congresul al XIV-lea, în funcția 
supremă de secretar general al Parti
dului Comunist Român, chezășia 
mersului ferm înainte al societății 
românești în procesul revoluționar de 
construire a socialismului și comu
nismului. în dezbaterea largă a docu
mentelor pentru Congresul al XIV- 
lea ne-am însușit proiectele cuteză
toare pentru viitorul cincinal și În
ceputul mileniului viitor, așezînd la 
baza muncii de zi cu zi, a activității 
neîntrerupte exemplul neprețuit dat 
întregii națiuni de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general. Alături de intreaga 
națiune, ne vom pune cu putere sem
nătura muncii, a priceperii și voinței 
în nepieritoarea cronică a timpului 
comunist, pentru înălțarea României 
pe trepte noi de civilizație socialistă. 
Programul de dezvoltare economico- 
socială a orașului, ce l-am aprobat 
astăzi în conferință, rod al propune
rilor izvorîte de la comuniști în a- 
dunările de dări de seamă și ale
geri. va continua procesele urbani
zării in urma cărora orașul nostru va 
deveni unul dintre puternicele centre 
industriale ale județului.

Ne angajăm ca, intr-o deplină uni
tate de simțire și gind cu intreaga 
națiune, mobilizați de perspectivele 
strălucite prefigurate in proiectul 
Programului-Directivă și Tezele pen
tru Congresul al XIV-lea. să acțio
năm neabătut, cu toată puterea de 
muncă, pentru Îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor pe întregul cincinal.

în telegrama CONFERINȚEI OR
GANIZAȚIEI ORĂȘENEȘTI DE 
PARTID PREDEAL se arată : Ase
menea întregului nostru popor, co
muniștii. toti oamenii muncii 1 din 
orașul__£redeal dăm o înaltă apre
ciere activității revoluționare neînfri
cate pe care o desfășurati. de mal 
bine de șase decenii, cu eroism și 
totală dăruire, aducind o contribuție 
excepțională la elaborarea politicii 
interne și externe a partidului și 
statului nostru.

Susținem din adîncul ființei noas
tre Hotărirea Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân cu privire la realegerea dum
neavoastră, la Congresul al XIV-lea. 
in înalta funcție de secretar gene
ral al partidului.

Și orașul Predeal. în anii glo
rioși ai epocii ce cu min
drie patriotică o numim ..Epoca 
Nicolae Ceaușescu". a cunoscut o 
reală înflorire, imbogățindu-și zes
trea edilitar-gospodărească si urba
nistică.

Vă asigurăm, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
vom acționa cu toată fermitatea 
pentru aplicarea în viată a orientă
rilor și indicațiilor cuprinse în do
cumentele programatice ce vor fi 
adoptate de Congresul al XIV-lea 
al partidului. Vom acționa cu 
toată dăruirea in direcția mo
bilizării tuturor oamenilor muncii 
la indeplinirea exemplară a sarci
nilor în toate domeniile, pentru ri
dicarea nivelului calitativ și a spi
ritului militant, revoluționar al ac
tivității economice, politico-organiza- 
torice si educative.

în intimpinarea Congresului al 
XIV-lea. organele locale de partid 
și de stat, toti oamenii muncii se 
angajează să Îndeplinească și depă
șească toti indicatorii de plan in 
profil teritorial, pentru a ne situa 
ne un loc fruntaș in întrecerea to- 
cialistă dintre orașele patriei.
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Organizarea superioară a muncii - suportul bunelor

rezultate în îndeplinirea planului la producția fizică

O EXPERIENȚĂ DEMNĂ DE REȚINUT:

în acest an, la Tîrgul internațional 
de ia Leipzig, mașina de tricotat cu 
modeje Jacard, fabricată la între
prinderea „Metalotehnica" din Tîrgu 
Mureș, a primit „Medalia de aur", 
ceea ce pe un plan mai larg confir
mă o dată în plus calitatea produse
lor românești. Am făcut această 
subliniere pentru a ilustra atit 
preocuparea pentru realizarea unor 
produse performante, cît și grija 
statornică pentru diversificarea a- 
cestora. Intr-adevăr, gama mașinilor 
și utilajelor pentru industria ușoară 
fabricate la „Metalotehnica", pentru 
a da numai acest exemplu (cu pon
derea cea mai mare în producția- 
marfă a unității), este azi de ordinul 
sutelor. Lor li se adaugă piesele de 
schimb turnate din otel, autoutilări- 
le. precum și o serie de utilaje ne
nominalizate prin plan, care repre
zintă lunar circa 15 la sută din pro
ducția unității. Totuși, in pofida a- 
cestui profil divers de fabricație, 
care ridică multe probleme in ce 
privește realizarea ritmică, integrală 
a planului Ia producția fizică, colec
tivul unității a îndeplinit și depășit 
in perioada care a trecut din acest 
an. lună de lună, planul la acest 
indicator. Ca urmare, după nouă 
luni, atît Ia utilajele pentru indus
tria ușoară, cît și la piesele de 
schimb, planul a fost realizat în pro
porție de 105,1 la sută, unitatea li
vrând. între altele, beneficiarilor, in 
plus față de sarcinile de plan, 700 
mașini industriale de cusut și 400 
mașini de cusut-surfilat. Totodată, 
sarcinile la producția-marfă au fost 
depășite substanțial. „Acest fapt, 
corelat cu îndeplinirea indica
torilor de eficientă — ne precizează 
inginerul Kiss Adalbert, directorul 
întreprinderii — a creat condiții ca, 
in acest an, pianul la producția fi
zică să fie îndeplinit înainte de ter
men".

Ce s-a Întreprins in acest scop 7 
Reținem. întii de toate, preocuparea 
colectivului pentru organizarea su
perioară a producției la fiecare loc 
de muncă. In efortul de a găsi noi

goluții și posibilități de creștere a 
productivității muncii, de diminuare 
a consumurilor materiale șl energe
tice. ingeniozitatea specialiștilor și-a 
spus și de această dată cuvîntuL 
Unele din soluțiile elaborate s-au și 
aplicat, iar altele sint în curs de 
materializare. Așa, de exemplu, în 
scopul reducerii consumurilor tehno
logice la unele materiale — lami
nate finite pline din oțel, oțel cali
brat în bare și colaci, țevi din oțel 
etc. — s-au extins tehnologiile de 
prelucrare a pieselor prin ștanțări 
de precizie, matrițare la cald și la

zurl, chiar șl pe tipuri de piese com
ponente. Așa, de pildă, secția meca
nică I s-a specializat in fabricarea 
mașinilor de cusut speciale și de 
tricotat circular, cea de mecanică II 
— in fabricarea mașinilor de trico
tat rectiliniu și a agregatelor de cu
sut saci, iar secția mecanică III — 
In producerea mașinilor de cusut in
dustrial și de cusut-surfilat.

Specializarea a mers chiar și mal 
departe. în cadrul secțiilor fiind or
ganizate formații speciale de lucru, 
care realizează un anumit reper sau 
subansamblu. Avantajele 7 Multe.

La întreprinderea „Metalotehnica“ 
din Tîrgu Mureș

rece, forjare orbitală șl altele. O 
altă constatare : știind că mașinile 
rectilinii automate de tricotat, de cu
sut industrial și mașinile speciale 
înglobează o mare cantitate de me
tal, specialiștii unității au adus o se
rie de îmbunătățiri tehnologice la 
execuția fiecărui 
Astfel, la mașina 
reproiectat batiul, 
samble din metal _ 
cu altele din mase plastice. Efectul : 
consumul mediu de metal pe mașină 
a scăzut cu 300 kg, ceea ce, la 
velul producției din trimestrul 
IV-lea al acestui an. echivalează 
o economie de suie 
metal.

Bineînțeles, măsuri 
au fost aplicate și în 
fabricație. în efortul 
exemplar planul pe acest trimestru 
-- ca o condiție de bază pentru atin
gerea încă din luna noiembrie a rit
mului stabilit pentru producția anu
lui 1990 — relevant este însă și un 
alt fapt : modul in care specialiștii 
de aici au conceput organizarea pro
ducției, cu accent pe specializarea 
secțiilor șl atelierelor pe tipuri de 
lucrări și produse. Ba, în unele ca-

reper în parte, 
de tricotat a fost 
iar unele suban- 

au fost lnloruite

de tone

iti
al 
cu 
de

asemănătoare 
alte secții de 
de a realiza

„Prin această specializare — ne pre
ciza inginerul Aurel Matei, șeful 
serviciului organizarea producției și 
a muncii — formațiile speciale (în 
care intră lăcătuși, strungari, frezori 
sau rectificatori) realizează atît o 
calitate superioară, cit și un ritm 
ridicat de lucru, productivitatea 
muncii . crescînd, pe ansamblul în
treprinderii, cu pină la 30 la sută". 
Acest lucru este posibil datorită 
faptului că — așa cum ne-am con
vins la fața locului — formațiile 
complexe, cum li se mai spune, 
intre care formațiile corpuri de 
mașini de cusut, de glislere și furci, 
de piese stanțate etc., fabrică piese 
pentru întreaga unitate, deci in se
rii mai mari. Un exemplu : pentru 
creșterea susținută a calității produ
selor și a productivității muncii, 
formația corpuri de mașini de cusut 
este dotată cu mașini cu comandă 
numerică și centre de prelucrare, 
poliservite de lucrători cu înaltă ca
lificare. „în acest fel — ne spune 
inginerul Gyorgy Laszlo, șeful for
mației — numai la o singură „prin
dere" realizăm simultan cinci-șase 
operații diferite, a căror precizie 
elimină, practic, rebuturile, iar dura-

ta procesului tehnologic se scurtează 
cu peste 60 la sută. Efectul 7 Față 
de vechea organizare, numărul cor
purilor de mașini realizate. în pre
zent, într-un schimb, s-a triplat, iar 
calitatea este la nivelul cerințelor 
actuale". Și încă o precizare. O ase
menea organizare (pe formații de 
cel mult 60—80 de lucrători, cu o ac
tivitate în două sau trei schimburi) 
asigură realizarea controlului inter- 
fazic chiar de lucrătorii înșiși, răs
punderea pentru calitate fiind o a- 
tribuție a fiecăruia.

Neîndoios, in strategia realizării 
înainte de termen a planului pe a- 
cest trimestru, ca și pe Întregul an, 
colectivul de la „Metalotehnica" a 
luat și alte măsuri, in special pen
tru diminuarea consumului de ener
gie. Cum 7 Tot prin organizarea su
perioară a muncii. In primul rind 
se urmărește Încărcarea la capaci
tatea nominală a instalațiilor și uti
lajelor tehnologice. Reținem, de ase
menea, că in acest scop unitatea a 
executat prin autoutilare o serie de 
mașini de mare randament, care 
execută simultan mai multe operații 
complexe. Totodată. în sectoarele 
calde, care funcționează cu gaze na
turale, s-a trecut la automatizarea 
proceselor de ardere, prin reglarea 
debitului de gaz, iar la tratamente
le termice au fost extinse instalații
le „Nitrion" (instalații de nitrulare 
în plasmă, realizate in întreprinde
re). In felul acesta, consumul de 
energie s-a redus substanțial.

Un lucru este cert : ca urmare a 
eforturilor proprii făcute de întregul 
colectiv, la întreprinderea „Metalo
tehnica" s-a conturat o bună expe
riență în organizarea producției șl a 
muncii. O demonstrează in primul 
rînd îndeplinirea și depășirea planu
lui la producția fizică. Iar acest fapt 
creează condiții ca și planul pe acest 
trimestru, precum și pe Întregul an 
să fia Îndeplinit Înainte de termen.

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii

Peste 90 la sută din resursele energetice
secundare sînt valorificate

Aveam să ne convingem Ia fata 
locului că la Combinatul de îngră
șăminte Chimice din Slobozia recu
perarea resurselor energetice secun
dare este o problemă prioritară a 
întregului colectiv. Cel puțin din 
două motive : mat intîi, pentru că 
prin aceasta se asigură o bună parte 
din energia termică necesară proce
selor tehnologice ale 
si. in al doilea rind. 
cîtiva ani combinatul 
principalii furnizori 
menajeră sau de termoficare a ora
șului Slobozia. Pornind de la aceste 
considerente, acțiunile inițiate Încă 
de la 
capta 
surse 
folosi ...________  __
decit firești. La ora actuală se poate 
afirma că la combinatul chimic din 
Slobozia s-a acumulat o experiență 
meritorie In domeniu, fiind recupe
rate peste 90 la sută din resursele 
energetice secundare inventariate.

Să vedem insă care este volumul 
acestor resurse. Inginerul Gheorghe 
Anăstăsoaei. directorul adjunct 
combinatului, ne informează 
anual, pe platforma chimică 
Slobozia se obține o cantitate 
resurse energetice secundare echiva
lentă cu 70 000 tone combustibil con
ventional. Din acestea, circa 49 000 
tcc le reprezintă resursele libere, 
care se recuperează integral sl se 
utilizează în procesele tehnologica 
ale combinatului, pentru actionarea 
turbocompresoarelor, turbinelor, pom
pelor etc. Alte circa 17 000 tec 
le constituie resursele energetice cu 
potențial mediu si ridicat pentru 
care există soluții de valorificare.

combinatului 
pentru că de 
este unul din 
de aoă caldă

începutul anilor '80 pentru a 
o anumită categorie da re- 
energetice secundare sl a o 
In alte scopuri sînt mai mult

rețeaua de
Slobozia.
cîtiva ani In 

urmă se pierdea in apa de răcire 
de la instalațiile de răcire a amo
niacului. precum si cea conținută în 
căldura de proces de la producerea 
amoniacului este astăzi captată si 
trimisă spre oraș. Economia reali
zată echivalează cu circa sase mi
lioane sl jumătate metri cubi de gaz 
metan, ceea ce trebuie să recunoaș
tem nu este puțin. Este una din 
realizările cu care ne mîndrim. pen
tru că tot ce s-a făcut in acest sens 
am realizat cu forte proprii. Tehno
logiile de fabricație ale amoniacului 
de pe platforma combinatului sint 
la nivelul anului 1970. cind problema 
recuperării resurselor energetice se 
situa pe un plan secundar. Acest 
lucru ne-a 
un amplu 
vestigare. 
soluții în

beneficiarul lor fiind 
termoficare a orașului 

— Energia care cu

obligat în permanentă la 
proces de căutare, de În
de aplicare a unor noi 
vederea modernizării in

(Urmare din pag. I)

Potrivit specificului fiecărei uni
tăți economice, centrale industriale 
sau ramuri în 
cărei zile de 
biectivele ce 
promptitudine 
rioadă. în perspectiva prevederilor 
istoricelor documente ce vor fi a- 
doptate de marele forum al comu
niștilor din patria noastră, sînt ne
numărate si deosebit de complex» 
Oricare ar fl aceste sarcini, trebuie 
reținut că traducerea lor in viată 
impune întărirea puternică a răs
punderii tuturor oamenilor muncii. 
A răspunderii fată de îndeplinirea 
sarcinilor asumate, la fiecare loc de 
muncă. A 
fectionarea 
pregătire, 
cunoștințe 
muncitorilor și specialiștilor, tuturor 
cadrelor din economie să desfășoa
re o activitate promptă, eficientă, de 
inaltă competentă.

Există programe clare în acest 
sens. Există prevederi și legi foarte 
bune, care trebuie însă aplicate cu 
toată fermitatea, in așa fel incit 
toate unitățile să lucreze pe prin
cipiile autoconducerii si autogestiu- 
nii. Simpla existentă a mecanismu
lui economic, a principiilor acestuia 
nu rezolvă de la sine problemele pe 
care le ridică zilnic activitatea 
practică, viata. Legile adoptate, prin
cipiile economice se aplică si își do
vedesc valabilitatea și eficienta prin 
acțiunea concretă a tuturor cadre
lor. a fiecărui om al muncii în 
parte. Iată de ce în fiecare între
prindere sau. sector de activitate 
trebuie căutate formulele cele mai 
adecvate de aplicare a mecanismu
lui economico-financiar. realizînd 
un nivel cît mai înalt de rentabi
litate, beneficiile corespunzătoare, 
pentru că numai pe această bază se 
pot asigura mijloacele necesare dez
voltării generale a- țării, ridicării 
nivelului de trai material și spiri
tual al poporului.

Acum, fiecare zi este hotărîtoa- 
re pentru rezultatele cu care se va 
încheia anul 1989 și cu care colec
tivele de oameni ai muncii întîmpi- 
nă Congresul al XIV-lea al parti
dului. pentru succesele cu care fie- 
care întreprindere, fiecare județ se 
va prezenta în fața marelui forurrt 
al comuniștilor. însuflețiți de orien
tările și îndemnurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. puternic mobi
lizați de magistrala Expunere a 
secretarului general al partidului la 
Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. — 
strălucit program de muncă si 
luptă revoluționară al întregului 
popor — oamenii muncii de pe în
treg cuprinsul patriei raportează, 
iată, constant, obținerea unor noi 
și importante realizări in îndeplini
rea și depășirea sarcinilor de plan 
pe acest an și din actualul cincinal. 
Sint toate acestea expresia încrede
rii în politica partidului nostru co
munist. a hotăririi de a acționa ne
abătut pentru a obține în continua
re în cinstea Congresului al XIV-lea 
realizări și mai mari. Totodată, suc
cesele raportate reprezintă adevăra
te dovezi ale atmosferei de puter
nică emulație creatoare în care se 
acționează pretutindeni, in indus
trie. agricultură, construcții, trans
porturi. in celelalte sectoare ale e- 
conomiei pentru traducerea în viată 
a sarcinilor si angajamentelor asu
mate. a programelor de dezvoltare 
multilaterală a patriei, pentru afir
marea puternică a progresului si 
civilizației pe pămintul scumpei 
noastre patrii — România socia
listă.

parte. prioritățile fle- 
lucru. sarcinile si o- 
se cer îndeplinite cu 

în următoarea pe-

răspunderii pentru per- 
continuă a nivelului de 

pentru însușirea acelor 
care să permită tuturor

Nicolae M1LITARU

al 
că. 
din 
de

La Combinatul de 
îngrășăminte Chimice 

din Slobozia

-

La întreprinderea de utilaj minier din Satu Mare : se finalizează un nou lot de locomotive de mină S. Cristian

cu o putere de 3 MW, sintem 
Producători da energie elec- 
Prln programele de modemi- 
pentru Înfăptuirea cărora co-

1

tregului combinat. Așa se explică sl 
faptul că an de an a crescut gradul 
de recuperare si utilizare a resurse
lor energetice refolosibile, Dotînd 
centrala termică cu un turbogene
rator 
chiar 
trică. 
zare.
laborăm cu multe unități de cerce
tare și proiectare, am prevăzut, în 
continuare, valorificarea tuturor re
surselor potențiale care actualmente 
nu se recuperează. Printre altele, 
s-a stabilit utilizarea energiei gazu
lui de pungă de la amoniac : intro
ducerea unor catalizatori cu perfor
mante ridicate, a unor noi agentl 
de spălare a «a?ph;l de sinteză re
cuperarea căldurii bioxidului de car
bon gazos. a căldurii soluției Carsol 
etc.

— Tovarășe director. în legătură cu 
soluțiile tehnologice ne care le aveți 
în continuare in vedere, care este 
situația in ceea ce privește instala
rea celui de-al doilea convertor de 
bioxid de carbon la fabrica de amo
niac nr. 1. care de trei ani figu
rează în graficul de asimilare al 
combinatului 7

— Dacă întreprinderea de Utilaj 
Chimic „Grivita Roșie" din București 
ni l-ar fi livrat la timp, adică de 
acum trei ani. am fi putut realiza 
o economie de circa 1,2 milioane 
metri cubi de gaz metan anual, cu 
efect direct asupra consumurilor 
specifice. Din păcate, in acești ani 
n-am putut contabiliza economii, ci

doar pierderi. Sperăm că. începind 
cu anul următor, să raportăm si 
economii. întrucît utilajul ne-a fost 
In sfîrsit livrat, iar cu prilejul re
viziilor din luna ianuarie-februarie 
1990 il vom puna în funcțiune.

— în aceeași ordine de idei, din 
cele relatate rezultă că în combinat 
a-a pus accent pe recuperarea si 
valorificarea resurselor energetice 
secundare cu potențial termic ridicat 
si mediu. N-ati pomenit nimic de 
cele cu potențial termic scăzut. Nu 
aveți asemenea resurse 7

— Avem, si ele Însumează echi
valentul a cîtorva mii de tone com
bustibil conventional. Pentru ase
menea resurse, noi considerăm că 
nu există încă soluții de recuperare 
suficient da bine fundamentate. Vă 
rugăm să nu ne înțelegeți greșit. 
Știm si noi de existenta pompelor 
da căldură, știm si de existența 
agregatelor ce funcționează pe baza 
ciclului Rainchin, care folosind agen
ții termici de tipul celor frigorifici, 
(de exemplu freon) produc, 
caldă reziduală, vapori cu 
mai mari ce acționează o 
cuplată cu un generator 
Din păcate, peste tot unde 
introduse, rezultatele nu sint pe mă
sura efortului financiar făcut pentru 
aplicarea respectivelor soluții. N-am 
dori să se creadă că sintem refrac
tari la noul științific și tehnologic. 
Dimpotrivă, si am demonstrat acest 
lucru cu multe alte prilejuri. Am 
Început să fim insă mai precauti. ti 
mai prevăzători si mai grijulii cu 
fiecare leu investit pentru dezvol- 
tare sl modernizare. Nu excludem ț 
aprioric cele două soluții de care 
aminteam mal iitainte. Din contră, 
urmărim cu interes experimentul de 
la Oradea, unde, tot pe un ciclu 
Ralnchin. In locul freonulul care, 
intre altele, este deficitar si poluant, 
a fost utilizat bioxidul de carbon 
cu rezultate promițătoare. Dar. de 
la experiment la aplicații industri
ale. mai rămlne de parcurs o cale 
destul de lungă. Combinatul nostru, 
conceput in perioada energiei ieftine 
si abundente, cfnd altele erau cri
teriile ce confirmau eficienta si mo
dernitatea uneia sau alteia dintre 
subramurile economiei naționale, 
trece astăzi printr-un amplu proces 
de înnoire sl modernizare. Chiar șl 
in domeniul recuperării resurselor 
energetice secundare, sector in care 
am ajuns la un, nivel ridicat, mai 
avem Încă multe de perfecționat, 
mai avem resurse insuficient valo
rificate. Parte componentă a proce
sului de modernizare, valorificarea 
la noi cote de eficiență a resurselor 
energetice secundare rămlne pentr • 
toți oamenii 
obiectiv de 
stienți fiind 
giei rămîne 
înainte de a

din apă 
presiuni 
turbină, 
electric, 
au fost

muncii din combinat un 
primă importantă, con- 
că economisirea ener- 
o Îndatorire patriotică 
fi o sarcină economică.

Vlalcu RADU

1

ÎN ZOOTEHNIE - ORDINE Șl DISCIPLINĂ
La începutul lunii octoipbrie, Ia 

ferma zootehnică a Cooperativei A- 
gricole Mădăras, județul Satu Mare, 
producția de lapte scăzuse atît de 
mult incit, în comparație cu perioada 
respectivă a anului trecut, era de 
patru ori mai mică. Cu prilejul unei 
analize efectuate la comitetul jude
țean de partid, referitoare la situația 
amintită, președintelui cooperativei 
agricole. Cornel Cardoș, i s-a cerut 
să explice acest nedorit regres. 
Acesta a încercat, fără ca el în
suși să fie convins de cele ce afirmă, 
să pună situația existentă în fermă 
pe seama insuficienței furajelor. Pen
tru ca tot el, în clipa următoare, 
parcă pentru a scăpa cît mai repede 
de întrebările incomode, care vizau 
scăderea producției de lapte, să pro
mită că „de azi voi instaura o ordine 
și disciplină în zootehnie"; A primit 
sarcina de a asigura aplicarea unor 
măsuri menite să dubleze producția 
de lapte a fermei, acesta fiind socotit 
a fi un prim semn al dovezii că a 
înțeles să-și asume, măcar din acel 
moment (fusese criticat și cu alte 
prilejuri pentru această situație), 
responsabilitatea ce-i revenea pentru 
redresarea cu hotărire a activității 
din ferma de vaci.

La zece zile de 
ne-am deplasat in 
dea modul în care 
ții, comuniștii de 
acționeze pentru a scoate zootehnia 
din situația îngrijorătoare în care 
ajunsese. Un prim fapt îmbucurător: 
producția de lapte crescuse simțitor, 
existind premise că va spori in con
tinuare. într-un cuvint, redresarea 
activității din ferma de vaci era luată 
de data aceasta in serios, atît de 
conducerea cooperativei, de președin
tele unității, cit și de alți factori de 
la nivel comunal și de la Consiliul 
Unic Agroindustrial Ardud. Convor
birea pe care am avut-o cu secreta
rul comitetului comunal de partid și 
primar al comunei, tovarășa Viorica 
Tulbure, a fost revelatoare pentru a 
înțelege modul in care s-a acționat 
în vederea redresării activității in 
zootehnia cooperativei.

— Scăderea producției de lapte 
s-a datorat și unor cauze obiective: 
aici au fost aduse din alte coopera
tive agricole din județ un număr 
prea mare de viței și vaci tarate, 
in raport cu capacitățile de adâpos- 
tire existente aici, ne-a spus inter
locutoarea. Nu greșesc afiirmînd că 
președintele cooperativei este vino
vat, in mare măsură, pentru nea
junsurile care s-au acumulat în ac
tivitatea fermei de vaci. El venea in 
fermă cel mult de două ori pe săp- 
tămină, neajuns cu atit mai grav cu

cit el este șl tehnician zootehnist. în 
acest sens, l-am și avertizat, de alt
fel, cu toată severitatea, și i-am ce
rut ca de acum înainte să nu fie o 
zi în care să nu se găsească prezent 
„la prima oră de program" în zoo
tehnie. De asemenea, i s-a cerut să 
vegheze personal la respectarea dis
ciplinei și ordinii in fermă, la înde
plinirea ireproșabilă a atribuțiilor 
de serviciu ce revin celorlalte cadre, 
tuturor lucrătorilor din fermă. Fap
tul că președintele unei unități a- 
gricole din comuna noastră a ajuns

ordinii desăvîrșlte In gospodărirea și 
administrarea furajelor, în elimina
rea oricăror canale de risipă și chiar 
de sustragere a acestora, ținerea unei 
evidențe corecte a preluării și livră
rii cantităților de lapte-marfă obținu
te zilnic. Apreciază ca bine venită 
prezența zi de zi dimineața, la pri
ma oră de program in zootehnie a 
primăriței comunei și a președinte
lui cooperativei.

— Cum vă explicați că multă vre
me președintele cooperativei agri
cole a întors spatele sectorului zoo-

partid în zootehnie. De asemenea, 
nu s-a manifestat nici preocuparea 
pentru a permanentiza in acest sec
tar un număr mai mare de coopera
tori aleși dintre cei mal harnici și 
pricepuți, cu tragere de Inimă pen
tru îngrijirea animalelor. pentru a 
introduce in această activitate mai 
multe cadre tinere. în zootehnie lu
crau cei mai buni oameni. Ei insă au 
imbătrinit, în locul lor alții tineri nu 
prea au venit, astfel că la ora actua
lă o pondere însemnată în acest sec
tor o dețin oamenii in vîrstă.

SPIRITUL DE RĂSPUNDERE ACȚIONEAZĂ
DOAR DUPĂ IMPULSURI?

Un caz semnificativ, care pune pregnant în evidență necesitatea
la această analiză 
unitate spre a ve- 
conducerea unită- 
aici au înțeles să

creșterii răspunderii personale în îndeplinirea sarcinilor

să fie tras la răspundere Ia nivelul 
organului județean de partid ne-a 
dat serios de gîndit atit mie perso
nal, cît și biroului comitetului comu
nal de partid, determinindu-ne să 
ne implicăm cu spirit sporit de răs
pundere, in ce privește buna desfă
șurare a activității în sectorul zoo
tehnic. în acest scop, am elaborat 
operativ soluții noi. cuprinzînd mă
suri politico-organizatorice 
de un 
lor.

Cum 
măsuri 
mei a . .....
două cadre de nădejde, cu experiență 
și autoritate, care pină atunci lucra
seră in sectorul vegetal. Florica 
Covaci, este Încadrată ca economistă 
a fermei și îndeplinește funcția de 
secretar al organizației de partid 
dip cooperativă. Ignatiu Prunar 
este și aici, ca la ferma vegetală, 
șef de echipă, dar avînd în vedere 
calitățile sale de bun organizator și 
gospodar, este învestit și cu autori
tatea de ajutor de șef de fermă. 
Discutăm cu Florica Covaci despre 
modul cum se acționează 
înlăturării neajunsurilor, 
rește cu toată seriozitatea

i

urmate 
control ferm al îndeplinirii
a prins viață ansamblul de 
preconizat 7 Activitatea fer- 

fost Întărită prin aducerea a

în vederea 
Se urmă- 
întronarea

tehnic 7 Biroul organizației de bază, 
al cărui secretar sinteți. l-a criticat 
pentru a-1 ajuta să se îndrepte 7

— Sincer să recunosc, nu. nu l-am 
criticat. Acum, cind și-a schimbat 
atitudinea față de zootehnie, imi dau 
seama că, in trecut, venind mai rar 
în fermă, aceasta atirna greu în 
neajunsurile care s-au acumulat aici.

Era de așteptat. Intr-o atare situa
ție, in care a ajuns activitatea in 
ferma de vaci, ca măcar în adunarea 
de dare de seamă și alegeri a orga
nizației de bază, care a avut loc in 
septembrie, să se fi formulat cuve
nitele critici pe adresa președintelui. 
Dar. in loc să se spună lucrurilor pe 
nume, s-au invocat doar o serie de 
greutăți — de natură mai m-ult sau 
mai puțin obiectivă — fără să se 
arate că stă și în puterea comuniști
lor din zootehnie, a conducerii uni
tății. a președintelui în primul rind 
ca. printr-o schimbare radicală de 
atitudine fată de acest sector, să ac
ționeze cu răspundere hotărîtă pen
tru eliminarea lor. De altfel, însuși 
numărul redus de membri de partid 
care lucrează în această fermă — la 
începutul lunii octombrie erau doar 
opt — constituie un indiciu al sla
bei preocupări acordate muncii de

La rândul său, tovarășul Ignațiu 
Prunar ne-a relatat :

— In fiecare dimineață la ora 3 
sînt în fermă — ne spune el. Aflîn- 
du-mă zilnic intre oameni, sfătuin- 
du-mă cu ei în toate problemele, am 
reușit treptat să-i fac să înțeleagă că 
e în interesul creșterii veniturilor 
lor, dar și al întregii obști să mun
cească cu răspundere și spirit de buni 
gospodari. După ce fac zilnic un con
trol sever in ce privește respectarea 
programului, mă ocup de vițeii care 
mi s-au încredințat, asigurind hrăni- 
rea și curățirea lor.

Așadar, eforturi vizibile din par
tea ynor comuniști, a unor cadre în
vestite recent cu răspunderi in zoo
tehnia unității și, împreună cu el șl 
a celorlalți lucrători, pentru a aduce 
pe făgașul cel bun acest
Iată de ce apare cu atît mai nefiresc, 
in această atmosferă de interes spo
rit pentru bunul mers al activității 
în zootehnie — de ce nu se vorbește 
și de prezența la program, de la pri
ma oră de activitate în acest sector, 
a șefului de fermă, inginerul Mihai 
Belbe. care deține această răspun
dere aici, din luna mai. Faptul că 
vine Ia program după ora 6,30 sau 
chiar și mai tirziu — după cum ni

sector.

s-a relatat, se explică prin aceea că 
e navetist, locuind la Satu Mare, la 
circa 15 kilometri de locul său de 
muncă. De altfel, după cum ni s-au 
prezentat lucrurile, reiese că însăși 
autorizarea lui Ignațiu Prunar ca 
„ajutor de șef de fermă", atît pen
tru calitățile și experiența sa apre
ciate, cit și pentru faptul că stă foar
te aproape cu locuința de fermă re
prezintă 
pe șeful 
gram de 
Evident, 
tat în ferma zootehnică a Cooperati
vei Agricole din Mădăras se dato
rează, în bună măsură, și șefului de 
fermă. Se impune așadar găsirea 
unei soluții durabile, eficiente, și nu 
de conjunctură, care să asigure exer
citarea întocmai, obligatoriu, de că
tre acesta, a atribuțiilor ce-i revin.

Direcția agricolă și consiliul agro
industrial, după critica făcută pre
ședintelui unității la comitetul ju
dețean de partid, au apreciat, in con
textul respectiv, că este și de datoria 
lor să intervină pentru redresarea 
grabnică a zootehniei din această 
unitate. Ca atare, au acordat un spri
jin mai substanțial fermei prin asi
gurarea anumitor cantități de inlavit 
pentru viței, de tăiței de sfeclă etc. 
Președintele cooperativei agricole a 
vrut să ne facă să înțelegem că, fără 
un atare sprijin, el s-a simțit „legat" 
de mîini și de picioare și că din 
acest motiv s-a „supărat" pe zooteh
nie, neacordindu-i atenția cuvenită 
multă vreme. Dar prin funcția pe 
care o deține și prin calitatea de co
munist el avea obligația să semna
leze forurilor de resort anumite greu
tăți apărute, in vederea înlăturării 
lor. Dar, cum s-a văzut, in locul unei 
atitudini active, responsabile, tenace, 
el a preferat atitudinea confortabilă 
a resemnării pasive, cu urmări nega
tive asupra rezultatelor din zooteh
nie. Spiritul revoluționar, neimpăca- 
rea cu neajunsurile din activitate, 
lupta tenace pentru înlăturarea lor 
trebuie să constituie coordonate per
manente in viața și munca comuniș
tilor, cu atît mai mult a celor inves
tiți cu răspunderi de conducători. 
Pină la urmă, această concluzie — 
cel puțin așa arată rezultatele din 
ultima vreme — au fost mai bine în
țelese și însușite, atît de președintele 
unității, cit și de alți factori vizați. 
Dar și mai important este ca aseme
nea învățăminte să nu fie uitate nici 
o clipă.

Recolta de legume 
a acestui an

(Urmare din pag. I)

o modalitate de a-1 scuti 
fermei de prezența la pro- 
la prima oră de activitate, 
neajunsurile care au exis-

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Sclntell*

acum, să se asigure aplicarea în
tregului complex de măsuri pre
văzut în tehnologii. în cadrul 
acestora un loc important ocupă 
fertilizarea terenurilor cu canti
tăți cit mal mari de îngrășămin
te organice, ajungind. la unele cul
turi — tomate, bostănoase, pentru cele 
cultivate în solarii — la 40—60 tone 
la hectar. Iar 
trebuie să înceapă imediat, 
menea, 
tinerea 
legume 
efectuarea 
pe toate 
cestor culturi.
diat „______  ,,
eliberarea suprafețelor respective de 
resturi vegetale se impune să se trea
că fără intîrziere la efectua- 

concomitent cu in- 
brazdă a îngrășămin- 
Organele centrale de 
staoilit ca. inca din 
facă pregătirea tere-

transportul acestora 
.---- L— De ase-

un factor hotăritor în ob- 
unor recolte mari de 
la hectar îl constituie 

arăturilor de toamnă 
terenurile destinate a- 

Iată de ce. ime- 
după strângerea recoltei și

că fără 
rea arăturilor, 
corporarea sub 
telor naturale, 
specialitate au 
toamnă, să se ___ ,_______
nulul prin discuire, nivelare și mo
delare, ceea ce este de natură să per
mită insămințarea și plantarea cit 
mai de timpuriu primăvara a cultu
rilor din prima urgentă : mazăre, ră- 
dăcinoase, ceapă, usturoi, varză, co
nopidă și altele. Iată, deci, că încă din 
aceste zile trebuie să se treacă la 
efectuarea tuturor lucrărilor menite 
sa asigure condițiile necesare obține
rii unor producții mari de legume.

Sporirea producției de legume — 
sarcină de mare însemnătate econo
mică — trebuie să preocupe în mod 
deosebit organele și organizațiile de 
partid, consiliile populare, organele 
agricole județene, conducerea unită
ților agricole. Pe lingă evidențierea 
experienței unităților fruntașe la a- 
ceste culturi in vederea generalizării 
ei și cunoașterea cauzelor care au de
terminat ca in unele locuri recolta să 
nu fie la nivelul posibilităților, în a- 
ceste zile se cer întreprinse măsuri 
hotărîte avînd ca scop pregătirea te
meinică a viitoarei prodtftții. De 
aceea, organele și organizațiile de 
partid trebuie să antreneze specialiș
tii, mecanizatorii, pe toți oamenii 
muncii din agricultură la executarea 
cu răspundere a tuturor lucrărilor 
care condiționează sporirea randa
mentului in legumicultura. Făcind la 
timp și de bună calitate toate lucră
rile pregătitoare, se vor crea condi
ții pentru îndeplinirea sarcinii trasa
te de conducerea partidului de a obți
ne recolte superioare de legume, asl- 
gurîndu-se astfel buna aprovizionară 
a populației cu aceste produse.



I

2

SClNTEIA - joi 2 noiembrie 1989 PAGINA 5

IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

încheierea recoltării unor culturi
si obținerea de producții mari la hectar

In telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, Comitetul Județean Giurgiu al P.C.R. raportează termina
rea recoltării porumbului și obținerea unei producții medii record de 
28 200 kg la hectar; Comitetul Județean Bihor al P.C.R. raportează 
terminarea recoltării sfeclei de zahăr șl obținerea unei producții medii 
record de 126 200 kg la hectar; Comitetul Județean Alba al P.C.R. 
raportează terminarea recoltării morcovului și obținerea unei producții 
medii record de 79 150 kg la hectar. Comitetele județene Buzău și 
Satu Mare ale P.C.R. raportează terminarea recoltării porumbului și 
obținerea unor producții medii de 25 400 și, respectiv, 23 600 kg la hec
tar ; comitetele județene Brașov și Tulcea ale P.C.R. raportează termi
narea recoltării sfeclei de zahăr și obținerea unor producții medii de 
125 500 și, respectiv, 110 000 kg la hectar; Comitetul Județean Brașov 
al P.C.R. raportează terminarea recoltării rădăcinoaselor și obținerea 
unei producții medii de 72 150 kg la hectar.

Producțiile/ mari care au fost realizate - se arată tn telegrame — 
reprezintă o elocventă dovadă a realismului politicii agrare a partidu
lui și statului nostru, a marelui potențial al agriculturii socialiste, a 
hărniciei lucrătorilor ogoarelor, a hotărîrii lor de a transpune neabătut 
în viață obiectivele noii revoluții agrare.

Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Bertești — 8 590 kg la 
hectar

La porumb 
în cultură

ÎN EDITURA POLITICĂ A APĂRUT :

NICOLAE CEAUSESCU
♦

Expunere cu privire la problemele so
cialismului, ale activității ideologice, 
politico-educative, de dezvoltare a 
conștiinței revoluționare, de formare 
a omului nou, constructor conștient 
al socialismului și comunismului în 

România
prezentată la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R

24 octombrie 1989

• Județul

LA
• Județul

• Județul

PRODUCȚII RECORD
LA PORUMB

Giurgiu 28200 kg la hectar

SFECLA DE ZAHĂR
Bihor 126200 kg ia hectar

LA MORCOV
Alba 79150 kg la hectar

PRODUCȚII MARI

LA PORUMB
• Județul Buzău - 25400 kg la hectar
© Județul Satu Mare - 23600 kg la hectar

LA SFECLĂ DE ZAHĂR
© Județul Brașov
• Județul Tulcea

125500 kg la
110100 kg la

hectar
hectar

Reuniune consacrată promovării cooperării economice

LA RADACINOASE
• Județul Brașov - 72150 kg la hectar

irigată
IN JUDEȚUL IALOMIȚA 

întreprinderea Agricolă de Stai 
Stelnica — 36 200 kg la hectar

IN JUDEȚUL BRĂILA
Asociația Economică Intercoo- 
peratistâ Spiru Haret — 34 460
kg la hectar
Asociația Economici Intercoope- 
ratistă Bărăganu — 34 200 kg la 
hectar
Cooperativa Agricoli 
ducție Lișcoteanca — 
la hectar
Cooperativa Agricoli 
ducție Bordei Verde 
kg la hectar 
Cooperativa Agricoli
ducție Romanu — 33 650 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Unirea — 33 400 kg la 
hectar

de Pro-
33 850 kg
de

de

Pro-
33 700
Pro-

IN JUDEȚUL DOLJ,
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Băilești — 31510 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL BIHOR
• Cooperativa Agricoli de Pro- 

duoție Crișana — 30 230 kg la 
hectar

La porumb 
în cultură

Cuvîntare
la încheierea lucrărilor plenarei

25 octombrie 1989

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 72-a ani

versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie au avut loc adunări 
festive la întreprinderea de Sîrmă 
și Produsei din Sîrmă Buzău. Uni
versitatea Brașov. Combinatul Pe
trochimic Pitești. întreprinderea de 
Aluminiu Slatina și întreprinderea 
„Electroputere" Craiova.

Au participat reprezentanți al or
ganelor locale de partid si de stat, 
ai organizațiilor de masă si 
ștești. oameni ai muncii din 
prinderi și instituții.

La adunarea festivă de Ia ’ 
consacrată aniversării Marii ■ 
Iuții Socialiste din Octombrie 
participat ambasadorul U.R.S.S. 
țara noastră. E. M. Tiajelnikov.

La celelalte adunări au participat 
membri ai Ambasadei sovietice la 
București.

Evidențiind semnificația eveni
mentului aniversat, vorbitorii au re
levat însemnătatea istorică a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie 
în viata popoarelor sovietice, pre
cum și pe plan internațional, succe
sele importante obținute de oamenii 
muncii sovietici. sub conducerea 
P.C.U.S.. în opera de edificare a 
noii societăți în Uniunea Sovietică.

Au fost evocate relațiile traditio-

ob- 
lntre-
Buzău 
Revo- 

a 
In

nale de prietenie si colaborare din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre, subliniindu-se rolul si im
portanta întîlnirilor și înțelegerilor 
la nivel înalt in dezvoltarea, extin
derea și aprofundarea conlucrării 
multilaterale româno-sovietice.

★
In cadrul manifestărilor consacra

te celei de-a 72-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. la librăria ..Dacia" din Ca
pitală a fost deschisă, miercuri. 
„Decada cărții sovietice".

Expoziția oferă o imagine cuprin
zătoare asupra producției de carte 
si programului editorial sovietic. 
Sint expuse, de asemenea, tradu
ceri din literatura română tipărite 
de edituri sovietice, precum și co- 
editâri.

La festivitatea de deschidere au 
participat reprezentanți ai Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste. 
Centralei Editoriale, ai Ministerului 
Afacerilor Externe. Uniunii Scriito
rilor. un numeros public.

Au fost prezenți membri al Amba
sadei Uniunii Sovietice Ia București.

In aceeași zi au fost deschise ex
poziții de carte sovietică la Iași. Tir- 
goviște și Ploiești.

(Agerpres)

★ .
în telegrame adresate tovarășu

lui NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, oamenii muncii 
din numeroase unități agricole ra
portează încheierea recoltării unor 
culturi și realizarea de producții 
mari, superioare sarcinilor de plan.

în Încheierea telegramelor se ex
primă angajamentul ferm al oame
nilor muncii de Ia sate de a pre
găti în cele mai bune condiții re
colta anului viitor, de a realiza in 
întregime și la inalt nivel calitativ 
sarcinile ce le revin, intimpinind 
astfel cu noi și importante succese 
cel de-al XIV-lea Congres al 
partidului.

neirigată
IN JUDEȚUL CLUJ

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cuzdrioara — 23 130 kg 
Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Jucu — 23 040 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Hășdate — 22 060 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de 
ducție Apahida — 21610 
hectar

• Cooperativa Agricolă de 
ducție Cășeiu 
hectar '

IN JUDEȚUL HARGHITA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Dirjiu — 21500 kg la
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ulieș — 21 400 kg la
hectar

(Urmare din pag. I)

Pro- 
kg Ia

Pro-
21310 kg Ia

UNITĂȚI CU PRODUCȚII RECORD LA HECTAR
La ricin

IN JUDEȚUL IALOMIȚA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Scinteia — 6 550 kg Ia 
hectar

La orez
IN JUDEȚUL IALOMIȚA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Giurgeni — 9 020 kg 
hectar

La sfecla de zahăr 
IN JUDEȚUL ALBA 

Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Tătirlaua — 125 650 kg la 
hectar
Cooperativa Agricolă de Produc
ție Since! — 125 340 kg ia hectar

la

IN JUDEȚUL CLUJ
Cooperativa Agricolă de Produc
ție Girbău — 115 180 kg la hectar

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
La ricin

IN JUDEȚUL BRĂILA
0 Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Movila Miresil — 6 300 
kg la hectar

La orez
IN JUDEȚUL BRĂILA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Corbu — 8 650 kg la
hectar

La legume 
IN JUDEȚUL IALOMIȚA 

întreprinderea Agricolă de Stai 
Bărăganu — 
Cooperativa 
ție Făcăeni 
hectar 
Cooperativa 
ție Miloșești — 123 000 
hectar

126 000 kg Ia hectar 
Agricolă de
— 124 000

Produc- 
kg la

Agricolă de Produc- 
kg la

raportează
A

acest an
și din actualul cincinal

telegrame adresate 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

general al Partidului 
Român, președintele 
Socialiste

și comerciale între țările balcanice
La București au început miercuri 

lucrările reuniunii privind promova
rea cooperării economice și comer
ciale între țările balcanice. Participă 
reprezentanți din Republica Popu
lară Socialistă Albania, Republica 
Populară Bulgaria, Republica Elenă, 
Republica Socialistă Federativă Iu
goslavia, Republica Turcia și Repu
blica Socialistă România.

La deschiderea lucrărilor, tovarășul 
loan Ungur, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, a transmis participanți- 
lor, in numele Guvernului Republicii 
Socialiste România, un cald salut, 
împreună cu cele mai bune urări de 
succes reuniunii. Vorbitorul a sub
liniat că întilnirea se înscrie în pro
cesul pozitiv de dezvoltare a rapor
turilor pe diverse planuri Intre țările 
balcanice, fiind chemată să contri
buie la punerea mai deplină în va
loare a posibilităților de cooperare 
economică și comercială între aces
te țări. De asemenea, a arătat că, 
deși țările balcanice aparțin unor 
grupări economice diferite, este 
foarte important să se realizeze o 
largă colaborare și chiar o institu- 
ționalizare a conlucrării economice 
în zonă, care să contribuie la solu
ționarea, prin eforturi comune, a

t

problemelor dezvoltării economico- 
sociale din fiecare țară, cit și pe 
ansamblul regiunii.

In acest context s-a evidențiat că 
România este ferm hotărîtă să dez
volte larg cooperarea bi și multi
laterală cu toate celelalte țări bal
canice, atît prin extinderea și diver
sificarea schimburilor comerciale, cit 
și prin promovarea de noi acțiuni 
concrete de cooperare de interes 
comun. Succesele remarcabile ob
ținute de România în dezvoltarea sa 
economică oferă posibilități sporite 
pentru o largă cooperare economică 
cu aceste țări. Totodată, s-a expri
mat convingerea că această reuniune 
va marca noi progrese pe calea in
tensificării cooperării economice și 
comerciale interbalcanice, contl- 
nuînd abordările constructive de la 
reuniunea de la Ankara a miniștri
lor economiei sau comerțului exte
rior din martie 1989 și de la reuniu
nea ministerială de la București 
privind cooperarea industrială șl 
transferul de tehnologie, din iunie 
B.c.

In prima zi a reuniunii au luat 
eiivlntul, de asemenea, șefii delega
țiilor participante.

Lucrările continuă.
(Agerpres)

BUCUREȘTI : Utilaj complex, de înaltă performanță
In secția forjă grea a întreprin

derii de Mașini Grele din Capitală 
sîntem martori la un eveniment 
care atestă capacitatea tehnică deo
sebită a acestui puternic detașa
ment muncitoresc, angajat cu toate 
forțele în întrecerea socialistă în 
cinstea Congresului al XIV-lea al 
partidului. Este vorba despre înce
perea probelor finale ale manipu
latorului de forjare de 215 tf. Ma
nipulatorul reprezintă un utilaj 
deosebit de complex și a fost reali
zat prin autoutilare în întreprindere 
în cadrul amplului program de or
ganizare și modernizare a produc
ției. Noul utilaj asigură dublarea 
producției de piese forjate realizate 
de presa de 12 000 tf, în condițiile 
reducerii consumurilor de energie 
electrică cu 50 la sută, ca urmare 
a renunțării la folosirea podurilor 
de forjare.

Utilajul, după cum ne preciza 
maistrul principal Marin Constanti- 
nescu, care a lucrat de la bun în
ceput la acest colos ce cîntărește 
1 074 tone, este complet automatizat 
și perfect sincronizat cu presa de 
forjare. Performanțele tehnice ale 
manipulatorului sînt deosebite, per- 
mițind forjarea de lingouri cu dia
metrul de peste 2,8 m, în condițiile 
diminuării adaosurilor tehnologice.

Este, așadar, o nouă realizare de 
prestigiu, care vine să încununeze 
eforturile acestui colectiv de frunte 
al industriei bucureștene. Un succes 
pe care colectivul de aici îl dedică 
apropiatului forum al comuniștilor, 
angajîndu-se ca, pînă la deschi
derea lucrărilor celui de^al XIV-lea 
Congres al partidului, ultimele pro
be să fie încheiate. (Gheorghe Io- 
niță).

CUNOAȘTEREA ISTORIEI
litare între imperiile 
cursul lor, societatea 
suferit mari pagube, atit prin împie
dicarea desfășurării normale a vieții 
spcial-economice, cit și prin distru
gerea și jefuirea unor neprețuite 
valori materiale și spirituale, prin 
care se exprimau înseși geniul crea- 

' tot* ..al poporulpi nostru, dragostea 
să pentru' frumos și armphie. Tot
odată, asuprirea străină a dus Ia 

■stoarcerea irnor mari avuții ale po
porului, care au fost astfel sustrase 
eforturilor proprii de progres și 
propășire, în anumite etape ajun- 
gindu-se chiar la secătuirea econo- 

! mică a țărilor române. Mai mult 
decit atît, printr-o politică de asimi
lare forțată, dusă cu mijloace bru
tale. feroce, s-a încercat în anumite 

' părți ale vetrei românești, aflate 
sub dominația străină. însăși anihi
larea ființei noastre de neam, ceea 
ce a cerut poporului român să-și 
încordeze toate energiile sale pen
tru salvarea identității sale naționale.

Așa cum se subliniază In docu
mentele partidului nostru, poporul 
român nu s-a împăcat niciodată cu 
asuprirea străină, ridieîndu-se cu 
dîrzenie și curaj la luptă pentru 
emancipare națională, găsind căi și 
forme corespunzătoare fiecărei epoci 
istorice pentru a-și realiza legitime
le sale deziderate — de la mijloacele 
politico-diplomatice la acțiunea mi
litară. După îndelungi și necurmate 
eforturi. in cursul cărora țelurile 
libertății și unității naționale au 
fost urmărite cu exemplară consec
vență, poporul român și-a dobîndit 
indenendența denlină, și-a făurit 
statul său nat.ional-unitar. Prin toate 
acestea, s-a dovedit încă o dată că, 
indiferent, de mărimea sa, un popor 
care îsi așază viața sub semnul ade
vărului. al hotărîrii de a-și anăra 
existența liberă cu orice preț, de a 
trăi in pace și prietenie cu alte 
neamuri, este de neînvins, pășind in 
sensul ascendent al istoriei. Iar aceas- 

■ ta reprezintă moștenirea luminoasă 
pe care generațiile trecute — eroii 
ce n-au fost niciodată îngenuncheați, 
cei ce au slujit cu neasemuită cre
dință flamurile țării, acoperindu-le 
cu nimb de glorie nepieritor — o 
lasă celor de azi și de mîine, 
chemînd, prin faptele lor pentru 
tară, la noi și mărețe realizări con
sacrate progresului multilateral al 
tării.

Știința istorică are — așa cum se 
relevă in Expunerea la recenta 
plenară lărgită — datoria să înfă-

limitrofe. In 
românească a

țișeze în toată amploarea și profun
zimea lor aceste adevăruri și trăsă
turi definitorii ale trecutului 
nesc, să dea o ripostă fermă 
pretinși istorici cu nostalgia 
lor imperii clădite prin rapt și 
rupere arbitrară in bucăți a po
poarelor și menținute doar prin 
forța baionetelor — imperii pe care 
istoria însăși le-a infirmat, pentru 
că erau întemeiate pe inegalitate și 
asuprire națională, pe odioase po
liției. . deznaționalizatoare ; aceiași 
istorici care, mistificind adevărul și 
denaturînd cu bună știință, progra
matic am zice, realitățile trecutului, 
confecționează false argumente în 
încercarea sortită eșecului de a 
justifica poziții și orientări revizio
niste. iredentiste, oferind o pseudo- 
legitimitate istorică unor pretenții 
aberante. în acest context, în Expu
nere este subliniat faptul că falsifi
carea istoriei — altfel spus încercă
rile deliberate ale unor cercetători 
de a înfățișa trecutul din perspectiva 
unor comandamente conjuncturale, 
de moment — dăunează grav rapor
turilor dintre popoare, pentru că 
orice popor demn de acest nume își 
socotește pe bună dreptate istoria 
unul dintre bunurile sale cele mal 
de preț și nu poate admite ca să se 
azvîrle cu noroi în această sacră 
moștenire națională, nu poate lăsa 
să-1 fie denigrați eroii, personalită
țile ce au întrupat în sine însușirile 
cele mai alese ale poporului. Falsifi
carea istoriei este un joc periculos, 
ce poate avea drept urmare crește
rea neîncrederii și animozității din
tre națiuni, stînjenirea raporturilor 
firești intre acestea și a conlucrării 
lor reciproc avantajoase, nașterea 
unor noi focare de tensiune.

In spiritul ideilor și orientărilor 
cuprinse in Expunerea la recenta 
plenară lărgită, activitatea ideolo
gică și politico-educativă trebuie să 
pună cu putere in lumină, o dată cu 
marile lecții ale trecutului, măre
țele transformări revoluționare pe
trecute in societatea românească în 
anii construcției socialiste,' realiză
rile obținute de poporul român în 
această perioadă scurtă de timp, 
perioada cea mai efervescentă, cea 
mai bogată în împliniri a istoriei 
sale. Subliniind că, intr-un interval 
de citeva decenii. România a 
străbătut mai multe etape istorice, 
de la orînduirea capitalistă pină la 
societatea socialistă multilateral dez
voltată ce se edifică acum, trans- 
formîndu-se dintr-o țară slab dez
voltată intr-un stat puternic indus- 
trial-agrar, secretarul general al

româ- 
acelor 
vechi-

partidului a cerut să se evidențieze 
învățămintele și concluziile activită
ții desfășurate de partid, de popor 
în anii socialismului, pentru a pune 
la indemină acestora o concepție 
revoluționară limpede, de clară per
spectivă, în măsură să lumineze 
calea acțiunii revoluționare viitoare, 

în acest cadru, retrospectiva isto
rică învederează rolul hotăritor pe 
care l-a avut în dezvoltarea proce
sului revoluționar din țara noastră 
CONGRESUL AL IX-LEA al 
partidului. Uriașa sa însemnătate 
decurge din faptul că. analizind des
fășurarea operei de edificare a noii 
societăți dintr-o perspectivă riguros 
Științifică, novatoare, a făcut să pă
trundă în toate sferele vieții socia
le un aer nou și proaspăt, ce a dis
locat șabloanele și dogmele care În
corsetau gîndirea vie și a creat un 
vast cimp de afirmare spiritului cre
ator. Cu fermitate și cutezanță re
voluționară au fost înlăturate con
cepțiile ce minimalizau forța de cre
ație istorică a clasei muncitoare, a 
poporului român, teza „modelului 
unic", au fost aspru condamnate 
tendințele cosmopolite, de ploconire 
în fata străinătății, de copiere și a- 
plicare mecanică a unor forme de 
organizare neconforme cu realități
le și aspirațiile românești. Congresul 
al IX-lea a proclamat și a pus in 
practică principiul aplicării creatoa
re a legităților universal-valabile la 
condițiile concrete ale fiecărei țări, 
dreptul fiecărui partid de a-și ela
bora de sine stătător linia sa poli
tică. de a stabili obiectivele acțiunii 
sale revoluționare pornind de la tra
dițiile istorice și experiența proprii, 
de la nevoile și interesele fiecărui 
popor. Prin toate acestea. Congresul 
al IX-lea a dezăgăzuit largile ener
gii creatoare ale poporului, a des
chis epoca înfăptuirii celor mai cu
tezătoare programe de dezvoltare 
economico-socială din întreaga isto
rie națională, a înaintării tării în 
ritmuri fără precedent pe calea pro
gresului și civilizației socialiste. în 
opera de construcție socialistă înfăp
tuită pe pămîntul românesc s-a avut 
In permanentă in vedere faptul că, 
o dată cu înaintarea pe calea făuririi 
noii orânduiri și în consens cu noi
le victorii ale cunoașterii umane, 
trebuie perfecționate continuu for
mele de organizare șl conducere a 
vieții sociale. în anii care au urmat 
Congresului al IX-lea fiind făurit 
un cadru democratic superior, care 
asigură participarea activă a tutu
ror oamenilor muncii la conducerea 
societății, la elaborarea șl infăptui-

rea întregii politici a partidului (i 
statului nostru.

Mărețele înfăptuiri obținute de po
porul nostru în construcția socialis
tă. bilanțul rodnic al realizărilor cu 
care este întimpinat aproniatul fo
rum al comuniștilor români repre
zintă o strălucită ilustrare a juste
ței liniei politice a partidului con
sacrate împlinirii idealurilor po
porului. a faptului că ea corespunde 
pe deplin puternicului potențial tețj'-- 
nico-material si uman al societății, 
comandamentelor fundamentale ale 
revoluției tehnico-științifice contem
porane. Aceste realizări, care evi
dențiază drumul lung străbătut în 
ultimul sfert de veac de poporul 
nostru in dezvoltarea economico-so- 
cială. treptele de progres si civili
zație pe care le-a urcat cu fermita
te. prin muncă și înaltă răspundere, 
subliniază, totodată, faptul că numai 
si numai socialismul a putut asigura 
lichidarea, intr-un timp scurt, a îna
poierii economice. întărirea continuă 
a independentei șl suveranității na
ționale. ridicarea bunăstării materia
le si spirituale a poporului, că op
țiunea poporului român pentru so
cialism s-a dovedit una de hotărâ
toare însemnătate pentru înseși des
tinele sale, pentru împlinirea mi
siunii sale istorice. Asemenea ade
văruri conferă o profundă legitimi
tate istorică preocupărilor constante, 
ferme ale partidului nostru, ale se
cretarului său general pentru apă
rarea principiilor fundamentale ale 
socialismului științific, pentru per
fectionarea formelor de organizare șt 
conducere socială pe baza valorilor 
proprii concepției revoluționare a 
clasei muncitoare, adevăruri puse, 
încă o dată, puternic in lumină prin 
ideile, tezele și orientările de ex
cepțională însemnătate din Ex
punerea prezentată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta ple
nară lărgită a C.C. al P.C.R.

Lecțiile istoriei, mai îndepărtate 
sau mai apropiate, sint. în concepția 
partidului nostru, a conducătorului 
său. o mare si permanentă avuție, 
care, pusă la îndemîna generații
lor de azi șl de mîine. le ajută să-și 
înțeleagă mai exact, mal limpede, 
mai profund răspunderile, să-si co
necteze trăirile la aspirațiile supre
me ale înaintașilor și prin aceasta să 
întemeieze prezentul si viitorul pe 
cel mai solid postament : experiența 
secolelor și mileniilor, făurind îri li
bertate si unitate, sub conducerea 
partidului comunist, a Marelui său 
Erou, o tacă puternică, independen
tă. socialistă.

tova-
I, 

Co- 
Re-
co- 
din 
in-

România, 
ai muncii 
raportează 
de termen a 

unor indicatori de plan pe anul in 
curs și pe întregul cincinal.

Consiliul Popular al Județului 
Bacău raportează că unitățile e- 
conomice subordonate au îndeplinit 
la data de 31 octombrie planul pe 
4 ani din actualul cincinal la pro- 
ducția-marfă industrială și 
vrărlle de mărfuri la fondul 
creîndu-se premisa ca pină 
ceperea lucrărilor marelui 
al comuniștilor să realizeze, peste 
prevederi, o producție-marfă în

în 
râsului 
secretar 
munist 
publici!
lective de oameni 
unități economice 
deplinirea înainte

la li- 
piețel, 
la în- 
forum

valoare de 78 milioane lei. Tot
odată. planul la construcția de lo
cuințe pe trei ani și zece luni din 
actualul cincinal a fost realizat și 
depășit.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Bacău se angajează să mi
liteze cu răspundere si totală dă
ruire pentru îndeplinirea 
piară 
nilor 
Nicolae 
plenară a Comitetului Central al 
partidului, a obiectivelor 
fi stabilite de cel de-al 
Congres al partidului.

Comuniștii, toți oamenii 
de la întreprinderea Minieră Bă
lan, județul Harghita raportează 
Îndeplinirea Înainte de termen a

exem- 
a orientărilor și sarci-

stabilite de tovarășul
Ceaușescu la recenta

ce vor
XIV-lea

muncii

planului la producția-mairfă indus
trială pe patru ani din actualul 
cincinal și se angajează ca pină la 
sfirșitul perioadei menționate să 
realizeze, peste prevederi, o pro- 
ducție-marfă suplimentară impor
tantă.

Colectivul Rafinăriei Ploiești ra
portează că la data de 31 octom
brie a realizat planul la productia- 
marfă industrială pe 3 ani și 11 
luni din acest cincinal, ceea oe va 
permite ca pînă la sfirșitul lunii 
noiembrie să obțină o producție 
suplimentară in valoare de peste 
500 milioane Iei.

Oamenii muncii de la întreprin
derea Salina Slănic, județul Pra
hova, raportează că au îndeplinit 
planul la producția-marfă pe patru, 
ani ai actualului cincinal.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
O calificare meritată:

Dinamo București-Panathinaikos 6-1
Steaua n-a reeditat jocul bun din prima manșă

t V
19,00 Telejurnal
19,30 In dezbatere : Tezele, Ideile, 

orientările din Expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la 
Plenara lărgită a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân

19,45 Sub tricolor, sub roșu steag. Ver
suri patriotice, revoluționare

19,55 In dezbatere : Tezele, ideile, 
orientările din Expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la Plena
ra lărgită a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român

20,15 Laureațl ai Festivalului național 
„Cîntarea României-

20,45 Unire, unitate — idealuri împlini
te, mărețe perspective

21,05 Film în serial. „Explozia-. Pro
ducție a Studioului cinematografic 
„București-. Scenariul : loan Gri- 
gorescu. Regia : Mircea Drăgan. 
Prima parte

21,50 Telejurnal

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul cuprins intre 2 noiembrie, ora 20 
— 5 noiembrie, ora 20. In țară : Vre
mea va fi In general caldă. Cerul va-

rlabil se va înnora treptat în partea 
a doua a intervalului in vestul, centrul 
șl nordul țării, unde temporar va ploua. 
In restul teritoriului ploile vor fi izo
late. Vintul va sufla slab pină la mo
derat cu unele intensificări din sector 
predominant sudic în ultima parte a 
intervalului. Temperaturile minime se 
vor situa in general între 2 șl 12 gra
de, iar maximele intre 12 șl 22 de gra
de, pe alocuri mal ridicate în sud. Di
mineața. pe alocuri ceață. La Bucu
rești : Vremea va fi caldă, cu cer va
riabil, favorabil ploi! slabe spre sftr- 
șitul intervalului. Vintul va sufla slab 
la Început, apoi se va intensifica trep
tat din sector sud-vestlc. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 4 și 8 
grade, iar cele maxime Intre 18 Ș! 22 
de grade. Noaptea șl dimineața ceață 
slabă.

Reprezentanta noastră în „Cupa 
cupelor", echipa Dinamo București, 
a întrecut din nou. de astă dată la 
scor, pe Panathinaikos Atena (6—1), 
calificîndu-se astfel în sferturile de 
finală ale acestei competiții europe
ne intercluburi. Alături de acest re
zultat general, de altfel prevăzut de 
marea majoritate a specialiștilor și 
gazetarilor, inclusiv eleni, trebuie 
spus că numerosul public din tribu
nele stadionului din Șoseaua Ștefan 
cel Mare a avut motive să fie mul
țumit de calitatea jocului echipei 
bucureștene, de fotbalul-spectacol pe 
care jucătorii români l-au arătat în 
fața unui stadion arhiplin. Desigur, 
și telespectatorii au fost la fel de 
satisfăcuți, observînd evoluția fru
moasă și, totodată, sigură de sine a 
echipei noastre. De aceea, fără a 
minimaliza realizările personale, 
driblingurile, pasele de gol și golu
rile înseși, se cuvine să evidențiem 
echipa, activitatea și reușitele de 
ansamblu ale formației, rodul unei 
Instruiri serioase și îndelungate. In 
această idee, golurile au adus aplau
ze directe autorilor lor — Rednic

(22), Mateuț (31 și 49), Sabău (41 șl 
51). Klein (89) —. dar ar fi nedrept 
să uităm, spre exemplu, jocul al
truist practicat de Lupu, Vaișcovici, 
Mihăescu, Andone, Tinlofte sau 
Răducioiu, fără a căror contribuție 
substanțială nu ar fi fost posibile și 
atît de convingătoare victoriile echi
pei, atit la Atena, cit și la București.

Pentru cea de a treia fază a cupei 
europene, care se va desfășura in 
primăvara viitoare, jucătorii, mem
brii corpului tehnic și ai conducerii 
clubului bucureștean au datoria de 
a pregăti cu maximă grijă noi per
formanțe, îndreptățind astfel încre
derea și așteptările amatorilor de 
fotbal din țară. Pînă atunci, toată 
atenția pregătirii echipei naționale, 
contribuției pline de responsabilitate 
a clubului la succesul culorilor 
sportive ale patriei.

în încheiere, este de subliniat 
sportivitatea cu care Panathinaikos 
a evoluat ieri la București, fără a 
recurge la joc neregulamentar și 
defensivă exagerată.

Valeriu MIRONESCU

Disputată miercuri seara la 
Eindhoven, manșa a doua a turului 
secund al „Cupei 
peni" la fotbal 
P.S.V. Eindhoven 
rești s-a încheiat 
(1—1) in favoarea

campionilor euro- 
dintre echipele 
și Steaua Bucu- - 

cu scorul de 5—1 
fotbaliștilor olan-

★
FOTBAL. Rezultate înregistrate în 

manșa a doua din turul secund al 
competițiilor internaționale de fot
bal (echipele subliniate s-au califi
cat pentru faza următoare) : „Cupa 
cupelor" : Ferencvaros Budapesta — 
Admira Wacker Viena 0—1 ; „Cupa 
U.E.F.A." : Austria Viena — Werder 
Bremen 2—0; S.V. Hamburg — Zara
goza 2—0; Dundee United — Anvers 
3—2; F.C. Liege — Hibernian 1—0; 
Auxerre — Rovaniemi 3—0; Banik 
Ostrava — Dinamo Kiev 1—1; Juven
tus — Paris Saint-Germain 2—1; 
F.C. Valencia — F.C. Porto 3—2; 
Jalghiris Vilnius — Steaua Roșie 
Belgrad 0—1.

dezi, golurile fiind marcate de 
Ellerman (min. 23 și 65) și Romario 
(min. 47. 49 și 86), respectiv Lăcătuș 
(min. 17). In tur, Steaua cîștigase 
cu scorul de 1—0, astfel că în sfer
turile de finală ale competiției s-a 
calificat formația olandeză.

★
pionatului european de fotbal re
zervat echipelor de juniori I.

Partida s-a încheiat la 
0-0.

egalitate 1

ȘAH. In runda a 3-a a 
tului mondial de șah pe 
la Lucerna, selecționata 
întrecut cu scorul de 3,5—0,5 puncte 
formația Iugoslaviei. Alte rezultate: 
Anglia — Elveția 3—1 ; Cuba — Un- 

‘ ‘ ‘ ------ - 3-1 ;
Africii

campiona- 
echipe. de 
U.R.S.S. a

garia 2—2 ; S.U.A. — Olanda 
R.P. Chineză — selecționata 
2,5—1,5.

slalom 
de la

La Sibiu s-a disputat meciul din
tre selecționatele României și Aus
triei, din cadrul preliminariilor cam-

SCHI. Proba masculină de 
paralel desfășurată pe pirtia 
Solden (Austria), a fost cîștigată de 
schiorul elvețian Pirmin Zurbringen, 
care l-a întrecut in finală pe aus
triacul Bernhard Gstrein. Pe locul 
trei s-a situat elvețianul Paul 
Accola.
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Acțiurii in sprijinul asigurării

păciii și dezarmării

Noi mărturii ale exploatării „lumii 
a treia" de către țările capitaliste

Popoarele sărace au fost frustrate intr-un singur an 
de 50 miliarde dolari

„Arsenalele militare trebuie lichidate"
Marș antirăzboinic în Canada

OTTAWA 1 (Agerpres). — In 
orașul Canadian Montreal s-a des
fășurat un marș al păcii, la care au 
participat peste 5 000 de reprezen
tant! ai organizațiilor antirăzboini
ce, primarul orașului și Tadahiko 
Murata, supraviețuitor1 al bombar
damentului atomic de la Hiroshima, 
în cadrul mitingului, care a avut 
loc în fata clădirii primăriei. Ta
dahiko Murata a subliniat necesita
tea lichidării tuturor arsenalelor nu

cleare. arătînd că omenirea trebuie 
să se asigure că evenimentele de 
acum 44 de ani. cînd asupra locali
tăților Hiroshima și Nagasaki au fost 
lansate bombele atomice, nu se vor 
repeta niciodată. Puterea de distru
gere a armelor nucleare aflate în 
prezent în dotarea statelor este de 
peste un milion de ori mai mare 
comparativ cu cea a bombelor lansa
te asupra celor două orașe japoneze, 
a arătat eL

ALGER 1 (Agerpres). — într-o 
conferință de presă care a avut loc 
la Alger, Julius Nyerere, președin
tele Comisiei Sud-Sud, a arătat, 
referindu-se la datoria externă in 
continuă creștere a țărilor „lumii a 
treia", că este timpul ca acestea să 
acționeze unit, pentru a face ca ac
tualul flux de resurse financiare spre 
statele bogate să se inverseze, ast
fel încît ele ' să poată beneficia de 
propriile fonduri în scopul dezvoltă

rii economice și sociale — relatează 
agenția A.P.S. J. Nyerere a citat o 
serie de date recente, oferite chiar 
de Banca Mondială, potrivit cărora, 
în 1988. din țările în curs de dezvol
tare au fost transferate spre statele 
bogate nu mai puțin de 50 miliarde 
dolari. Această sumă ar fi putut să 
contribuie intr-o măsură însemnată 
la ameliorarea situației țărilor răma
se în urmă — a subliniat eL

Elvețienii sînt chemați sâ se pronunțe în problema 
desființării armatei țării

BERNA 1 (Agerpres). — La 28 
noiembrie. în Elveția va fi organi
zat un referendum, cu o semnifica
ție politică cu totul excepțională, lo
cuitorii tării urmînd să se pronunțe

pentru sau împotriva unei ..Elveții 
fără armată". La ora actuală, armata 
elvețiană cuprinde 650 000 militari, 
iar bugetul militar al tării se ridică 
la 6 miliarde dolari.

Pentru lichidarea bazelor militare străine
Adunare a reprezentanților opiniei publice

din capitala
LISABONA 1 (Agerpres). — La 

Lisabona a avut loc o adunare a 
reprezentanților opiniei publice din 
capitala Portugaliei consacrată Săp- 
tămînii pentru dezarmare. In cadrul

Portugaliei
reuniunii s-a relevat necesitatea ac
tivizării eforturilor în lupta pentru 
pace și dezarmare, pentru lichidarea 
bazelor militare străine. i

Demersuri în vederea reconcilierii naționale 
în Liban

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 
— într-o declarație datfe recent pu
blicității, cei cinci membri perma- 
nenți ai Consiliului de Securitate al 
O.N.U. salută acordul realizat la Taif, 
sub egida Comitetului tripartit al Li
gii Arabe, cu privire la procesul de 
pace și reconciliere națională in Li
ban. Declarația cere tuturor libanezi
lor să-și unească eforturile pentru a 
pune in totalitate în aplicare hotă- 
ririle de la Taif, după ratificarea lor 
de către parlament. De asemenea, 
este exprimat sprijinul semnatarilor 
declarației pentru restabilirea unită
ții, suveranității depline, integrității 
teritoriale și independenței Libanului.

BEIRUT 1 (Agerpres). — Regele 
Fahd al Arabiei Saudite a subliniat 
că țara sa va continua să acționeze 
pentru crearea condițiilor în vederea 
punerii în practică a planului de pace 
în Liban, elaborat de Liga Arabă. în 
mesaje adresate unor oameni politici 
libanezi, suveranul saudit a- mențio
nat că Arabia Saudită va ajuta la 
surmontarea tuturor dificultăților cu 
care este confruntată aplicarea acor
dului de la Taif, astfel ca Libanul și

poporul său să se poată din nou 
bucura de stabilitate, progres și 
-prosperitate.

DAMASC 1 (Agerpres). — Secreta
rul general al Ligii Arabe, Chedli 
Klibi. si-a încheiat vizita la Damasc, 
unde a conferit cu președintele Si
riei. Hafez Al Assad, in legătură cu 
ultimele evoluții ale situației din 
Orientul Mijlociu. In acest cadru, o 
atenție prioritară a fost acordată 
problemei libaneze și rolului pe care 
ar putea să-1 aibă Liga Arabă in 
transpunerea în viață a acordului de 
la Taif dintre membrii Parlamentu
lui libanez, privind reconcilierea na
țională.

ALGER I (Agerpres). — La Alger 
eu avut loc convorbiri între pre
ședintele Algeriei. Chadli Bendjedid, 
și președintele Statului Palestina, 
Yaser Arafat. După cum s-a făcut 
cunoscut presei, au fost examinate 
probleme privind situația actuală din 
teritoriile ocupate, criza din Liban și 
căile de convocare cit mai grabnică a 
unei conferințe internaționale pentru 
instaurarea păcii in Orientul Mijlociu.

Ciocniri violente în Cisiordania
Localitățile de pe malul vestic al - 

Iordanului și din sectorul Gaza au 
devenit din nou arena unor ciocniri 
violente intre participanții la acțiu
nile antiisraeliene de masă și uni
tăți militare de ocupație. Potrivit re
latărilor agențiilor de presă, in ul
timele zile citeva zeci de persoane 
din rindul populației arabe au fost 
ucise sau rănite cu focuri de armă

ori- au avut de spferit .de pe urm» 
atacurilor cu gaze lacrimogene. în 
taberele de refugiati palestinieni au 
căzut victime 11 persoane. în Ie
rusalimul de Est și in orașul Beit- 
Sahur au fost arestați peste 60 de 
palestinieni, acuzați de participare 
la revoltă și nesupunere fată de 
autoritățile de ocupație.

(Agerpres)

Acțiuni provocatoare ale armatei 
americane împotriva Republicii Panama
CIUDAD DE PANAMA 1 (Ager

pres). — în pofida protestelor au
torităților guvernamentale și ale 
populației civile din Republica Pa
nama. trupele S.U.A. staționate în 
zona Canalului și-au continuat ma
nevrele. deșfăsurînd una dintre o- 
perațiunile cele mai provocatoare 
din ultimele zile : pătrunderea e- 
fectivelor militare adine pe terito
riul național panamez. Ia circa 35 
km de capitala țării — transmit a- 
gențiile Prensa Latina și Efe. ci
tind comunicate oficiale. Aproxima
tiv 175 , de -militari nord-americani, 
sprijiniți de autotunuri. avioane și 
elicoptere ! militare. ' ău avansat pe 
autostrada Panamericana, pînă în 
preajma localității Chorrea. in apro

piere de Ciudad de Panama. „Este 
pentru prima dată cînd efectivele mi
litare ale S.U.A. staționate în zona 
Canalului se deplasează. în forma
țiune de luptă, atît de departe de 
bazele lor" — a scris presa paname- 
ză. înaintarea trupelor spre interio
rul Republicii Panama a fost îm
piedicată de un baraj format din 
autobuze interurbane panameze, pla
sat de-a curmezișul șoselei.

Panama a denunțat noile violări 
din partea S.U.A. ale acordurilor bi
laterale privind Canalul Panama, 
subliniind că asemenea acțiuni de 
provocare și intimidare la adresa Re
publicii Panama nu iși vor atinge 
scopul.

Nicaragua denunță activizarea grupărilor 
armate anti sandi niște

MANAGUA 1 (Agerpres). — în 
contextul intensificării acțiunilor ar
mate ale forțelor contrarevoluționare 
antisandiniste împotriva populației 
țării, președintele Republicii Nicara
gua, Daniel Ortega, a anunțat joi de
cizia de suspendare a încetării focu
lui în operațiunile cu elementele 
„contras", decretată unilateral de 
guvern la 24 martie 1988. In
tr-un comunicat oficial, difuzat la 
Managua, sint denunțate multiplica
rea infiltrărilor forțelor contrarevo
luționare provenind de la bazele lor 
de pe teritoriul hondurian și atacu
rile lansate de acestea împotriva 
unor obiective civile, economice și 
militare nicaraguane, soldate cu pier
deri de vieți omenești. în document 
se precizează că aceste acțiuni sint 
destinate sabotării acordului la nivel

înalt centroamerican privind demo
bilizarea grupărilor „contras", pre
cum și împiedicării bunei desfășurări 
a procesului electoral din Nicaragua.

MANAGUA 1 (Agerpres). — Gu
vernul nicaraguan a propus organi
zarea unei reuniuni la sediul din 
New York al O.N.U. in vederea a- 
probării aspectelor de ordin logistic 
si tehnic privind demobilizarea for
țelor contrarevoluționare antisandi
niste cu bazele în Honduras — in
formează agenția Prensa Latina. în- 
tr-un comunicat oficial dat publici
tății la Managua se solicită ca la 
această întilnire să participe repre
zentanți ai -guvernului hondurian, ai 
Comisiei internaționale de sprijin și 
verificare a îndeplinirii acordurilor 
de pace centroamericane, precum și 
din partea grupărilor „contras".

îngrijorare crescindă față de 
deteriorarea mediului ambiant

VIENA 1 (Agerpres). — Activiș
tii organizației locale pentru ocro
tirea mediului înconjurător din ora
șul austriac Linz apreciază că dacă 
in viitorul apropiat nu vor fi luate 
măsuri radicale pentru îmbunătă
țirea situației in .cged <țe plivește 
poluarea naturii, tbcuitori'i orașului 
vor fi nevoiți sâ șe plimbe pe stră
zile localității cu masca contra ga
zelor. Îngrijorarea ecologiștilor a 
fost determinată de faptul că in 
ultima perioadă aparatele montate 
pe străzile orașului menite să 
măsoare gradul de poluare au fost 
pur și simplu depășite, atit de mare 
este procentul de substanțe nocive

in aer. Ca urmare a concentrației 
deosebit de mari a prafului și ga
zelor, multe din aparatele instalate 
la Linz au ieșit din funcțiune.

ATENA 1 (Agerpres). — La Ate
na — una dintre cele mai poluate 
căpitale din lume — a intrat in vi
goare un, plan de măsuri, gițvfirnq.- 
nientale pentru combaterea smogu
lui. Reglementările, privesc stabili
rea unor limite stricte la arderea 
hidrocarburilor in domeniul trans
porturilor și al activității industria
le pentru protejarea mediului în
conjurător.

Sesiunea Comisiei 
consultative 

sovieto-americane
GENEVA 1 (Agerpres). — La Ge

neva s-au deschis, miercuri, lucră
rile sesiunii Comisiei consultative 
permanente comune sovieto-america- 
ne. informează agenția T.A.S.S. A- 
cest organism a fost creat în con
formitate cu prevederile memoran
dumului cu privire la înțelegerea 
dintre guvernele U.R.S.S. și S.U.A. 
din decembrie 1972. menită să con
tribuie la transpunerea în viată a 
obiectivelor și prevederilor acorduri
lor dintre cele două țări în dome
niul limitării armamentelor strate
gice ofensive, pentru- diminuarea pri
mejdiei izbucnirii unui război nu
clear.

Rezultatele alegerilor 
din Italia

Neliniște fată de creșterea 
ponderii partidului neofascist

ROMA 1 (Agerpres). — La Roma 
au fost date publicității rezultatele 
oficiale definitive ale alegerilor mu
nicipale de duminică și luni. Parti
dul Democrat-Creștin a obținut 31,93 
la sută sufragii și 27 de locuri în 
Consiliul municipal al Romei, cu 
două mal puține decit în 1985. Parti
dul Comunist Italian — 26,58 la sută 
voturi si 23 de locuri, cu unul mai 
mult decit la alegerile precedente, 
iar Partidul Socialist Italian — 13,71 
la sută și 11 locuri. Cu 6,95 Ia sută 
din sufragiile exprimate, ecologiștil 
dețin 6 lacuri în Consiliul munici
pal. urmați de republicani — cu 3 
locuri, socialist-democratic! — două 
și liberali — unul. în prjmele reac
ții la rezultatele votului se exprimă 
neliniștea fată de faptul că partidul 
neofascist „Mișcarea Socială Italia
nă" deține, la rindul său. 6,88 la 
șută din voturile exprimate și șase 
locuri în Consiliul municipal al ca
pitalei italiene.

Starea precară
a invâțămfntului In S.U.A.

relevată Intr-un studiu 
de specialitate

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
Mai multe organizații din S.U.A. 
și-au exprimat îngrijorarea în le
gătură cu stadiul redus al instruirii 
absolvenților diferitelor trepte ale 
învătămintului din această țară. în- 
tr-un studiu al Asociației A.F.A. se 
arată că circa 27' milioane de ce
tățeni ai S.U.A. în virstă de peste 
17 ani sint cvasianalfabeți. Ariual, 
In întreprinderile din această- țară 
sint angajate circa un milion de 
persoane care nu știu practic nici să 
acrie. nici să citească. Ca urmare a 
acestei situații. Asociația biblioteca
rilor a lansat un program de trei 
ani menit să contribuie la răspin- 
direa cititului In rindul populației 
din S.U.A.

Democrația burgheză - între mistificare și realități
„Nu se poate vorbi de o adevărată democrație in con

dițiile asupririi și exploatării omului" - sublinia tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU în Expunerea la Plenara lăr
gită a C.C. al P.C.R., care a făcut o analiză aprofun
dată a evoluțiilor și proceselor din viața internațională. 
Referindu-se ia faptul că in unele țări socialiste și, în 
general, pe plan mondial au loc discuții și se formu
lează diferite teze care duc, între altele, la negarea de
mocrației muncitorești-revoluțîonare, la orientarea spre 
democrația de tip burghez, secretarul general al parti
dului sublinia că „nu se poate in nici un fel pune semnul 
egalității intre democrația burgheză și democrația mun- 
citorească-revoluționară", deoarece „nu se poate vorbi 
de egalitate între bogați și săraci, între asupritori și asu- 
priți". Așa cum se subliniază în expunere, „numai so
cialismul, care lichidează proprietatea capitalistă asupra 
mijloacelor de producție, exploatarea și asuprirea, poa
te asigura adevărata democrație, libertatea și partici
parea deplină a poporului la conducerea tuturor sectoa
relor de activitate".

Este bine cunoscut faptul că discuțiile despre demo
crație nu -sint noi. In ultima vreme însă, în coloanele 
presei occidentale — și nu numai occidentale — se con
stată o adevărată campanie de ridicare în slăvi a „vir
tuților" democrației burgheze, prezentată ca fiind „singu
ra în măsură să asigure viitorul tuturor popoarelor ...

Desigur, cu aceste prilejuri se „uită" cu bună știință 
să se menționeze și altfel de opinii

„Capitalismul n-a in
staurat nici democra
ția politică, nici demo

crația socială”
Juriști, politologi, sociologi din ță

rile occidentale definesc adesea de
mocrația de tip burghez ca fiind de
mocrația exercitată prin reprezen
tanții liber aleși ai poporului. Ce 
arată însă realitatea, ce arată o ana
liză a componenței parlamentelor 
burgheze constituite din asemenea 
reprezentanți ? Răspunsul este sim
plu : cea mai mare parte a celor care 
reușesc să pătrundă in organele le
gislative nu sint reprezentanți ai 
păturilor largi, ci, dimpotrivă, ai 
unor categorii sociale restrinse, care 
dețin puterea economică, financiară 
și politică.

Spunind lucrurilor pe nume, 
prestigioasa publicație pariziană „LE 
MONDE DIPLOMATIQUE" scria : 
„Capitalismul n-a instaurat nici de
mocrația economică, nici democrația 
socială. Dar iși merită numele demo
crația politică instaurată de el 2 Ne 
putem imagina ca un sector-cheie, 
cum este politica, să funcționeze 
după alte principii decit acelea după 
care funcționează întregul sistem ca
pitalist 2 Prin ce miracol ar îngădui 
sistemul o formă de exercitare a pu
terii politice contrară intereselor sale 
economice esențiale 2“

Cind a publicat lucrarea „ELITA 
PUTERII" („THE POWER ELITE"), 
cunoscutul sociolog american C.

despre acest tip de occidentale

Wright-Milles a stîrnit nu puține 
reacții mînioase pentru „îndrăznea
la." de a fi făcut o analiză veridică 
mecanismelor societății capitaliste 
postbelice. In era corporațiilor, „bo
gătașii se organizează in corporații, 
devenind o pătură implicată profund 
și direct in politica statului" — arăta 
sociologul american, pentru a sublinia 
în concluzie : „Bogătașii, constituiți 
in corporații, dețin in prezent pu
terea in instituțiile economice și po
litice".

Acest lucru — continuă autorul — 
este pe deplin firesc într-o lume în 
care „nu există nimic pe care banii, 
folosiți cu iscusință, să nu poată 
cumpăra. Regulile businesș-ului pă
trund și in aparatul guvernamental, 
mai ales finind seama de faptul că 
atiția oameni de afaceri au ajuns ne
mijlocit in aparatul guvernamental și 
de dirijare a societății",

Cînd dreptul banului 
este mai presus decit 
dreptul cetățeanului
Cu citeva zile in urmă, revista 

newyorkeză „FORBES" a relatat că, 
in Statele Unite, cei mai bogați oa
meni au devenit anul trecut și mai 
bogați, lor revenindu-le o parte tot 
mai substanțială din avuția naționa
lă. Potrivit revistei, la ora actuală cel 
mai înstărit american este John Wer
ner Kluge, care numai anul trecut a 
reușit să „agonisească" două miliar
de dolari. Iar familia cea mai bine 
situată este cea a lui Sam Walton,

democrație, inclusiv opinii care și-au făcut Ioc chiar în 
publicații și în literatura de specialitate din țările capi
taliste. Nu cu mult timp în urmă, revista „U.S. News and 
World Report" a organizat o anchetă sub titlul „Este 
democrația pe cale de dispariție?" („Is democracy 
dying ?"), cu participarea unor cunoscuți sociologi, po
litologi, istorici și economiști din țările occidentale, lată 
doar citeva din opiniile exprimate :

• „Democrația în Europă occidentală, Japonia, S.U.A. 
și Canada se află in dificultate" (prof. Charles Frankel, 
de la Universitatea Columbia din S.U.A.) ;

• „Democrația occidentală nu este capabilă sâ răs
pundă problemelor complexe ale societății contempora
ne" (Michel Crozier, sociolog francez).

Oare în ultimii ani s-a schimbat ceva In esența de
mocrației burgheze, incit acum aceasta să poată fi pre
zentată de apologeții săi ca un adevărat panaceu, ca 
un remediu bun la toate și oriunde ?

Desigur, democrația burgheză de azi reprezintă ceea 
ce a reprezentat ieri, ca și întotdeauna — asuprirea șl 
exploatarea omului de către om, un sistem bazat pe 
inegalitate și Inechitate, în care nu omul, ci banul re
prezintă elementul fundamental, în care cei bogați ii 
domină șl ii exploatează pe cei mulți.

Acestea sint, de altfel, și concluziile care se pot des
prinde din studii, articole și comentarii apărute în țările

creditată cu o avere de 9 miliarde 
dolari. Prin ce mijloace au fost și 
sînt strinse asemenea averi colosale 
nu se spune, însă este lesne de bă
nuit : prin mecanismele tot mai sub
tile, mai rafinate și mai spoliatorii 
ale însușirii plusvalorii, pe seama 
exploatării celor mulți. Aceasta este 
legea capitalismului : pe măsură ce 
bogății devin tot mai bogați, păturile 
sărace sărăcesc tot mai mult. Iar 
fenomenul este caracteristic tuturor 
țărilor capitaliste.

Desigur, stratificări pe bază de 
avere au existat întotdeauna în so
cietatea capitalistă, dar niciodată ca 
acum n-a existat o atît de mare pră
pastie între bogați și săraci. Doar 
„1 la sută din populația Marii Bri
tanii dispune de peste o treime din 
bogățiile țării aflate in proprietate 
privată", arăta scriitorul englez Ja
mes Aldridge. Cum stau însă lucru
rile cu ;,democrația reprezentativă" ? 
Cîți deputați au, de exemplu, fieca
re din grupurile de populație de la 
cei doi poli ai societății 2 tn Camera 
Comunelor, principala cameră a par
lamentului britanic, acei „1 la sută", 
care reprezintă pătura cea mai avută 
a populației, deținătorii controlului 
direct sau indirect asupra marilor 
firme și companii britanice, sînt re- 
prezentați de circa 60 la sută din 
deputați. Cu alte cuvinte, potrivit re
gulilor matemat'te. unui procnntci 
de 99 la sută din popv.’aț'.a t rii ii 
revin cu mult sub jumă‘.-‘e d'-n locu
rile în Camera C ' "n-
tele sint ase-••• ' ■' ' și in 'T -ie 
Unite, ca și in P. O'nn 'o. Bel

gia etc. Și, evident, dacă cei bogați 
dețin majoritatea in parlament, ei au 
și frinele puterii în miinile. lor.

„Se spun lucruri frumoase — 
sublinia juristul francez Jean Casson 
— ce sînt apoi înscrise in consti
tuții. Dar prea puțin din ce s-a 
spus și se spune s-a respectat, tn 
mod incontestabil, dreptul banului 
este mai presus decit dreptul cetă
țeanului. In fond, cei bogați sint 
aceia care conduc in mod efectiv 
treburile economice și politice ale 
statului".

Cînd „votează” averea
In politologia burgheză s-au evi

dențiat și se evidențiază presupu
sele „virtuți" ale „alegerilor demo
cratice" din țările capitaliste, care 
au loc la diferite Intervale. Despre 
aceste „virtuți" vorbește pe larg 
Michael Darman In lucrarea in
titulată „POLITICA MURDARA" 
(„DIRTY POLITICS"). Autorul de
montează, piesă cu piesă, mașinăria 
prin intermediul căreia, în ciuda 
„votului universal ți secret", verdic
tul urnelor favorizează, în ultimă 
instanță, tot pe reprezentanții mare
lui capital. „Numeroase alegeri la 
nivel de municipiu, la nivel regional 
sau chiar federal au fost decise 
prin falsuri și manipulări ale buleti
nelor de vot. Altele au fost -^aran
jatei prin influențarea și chiar in
timidarea alegătorilor. In alte părți 
s-au cumpărat mii și mii de voturi 
la prețuri relativ scăzute".

Și aceasta se lntîmplă pentru că, 
așa cum scria publicația „NEW 
YORKER", într-o campanie electo
rală „totul se mișcă numai in func
ție de banii pe care ii poate cheltui 
un candidat sau altul".

In aceste condiții este deosebit de 
greu ca reprezentanții adevărațl al 
oamenilor muncii să aibă șanse să 
figureze printre „aleși", acestora re- 
zervîndu-li-se doar posibilitatea de 
a-i „alege" pe reprezentanții mare
lui capital. Desigur, nu poate fi 
negat faptul că In țări ca Marea 
Britanic, Franța, Italia și S.U.A., 
unde sindicatele susțin chiar finan
ciar campania unor partide politice, 
o serie de reprezentanți ai acestor 
organizații figurează pe listele de 
candidați. Cu toate acestea, numărul 
sindicaliștilor care izbutesc să pă
trundă în parlament este infim.

Ziarul „NEW YORK TIMES" re
levă că „un candidat pentru a avea 
șanse să fie ales trebuie să arunce 
in campanie citeva milioane de 
dolari". Iar candidați! depind de cei 
care alocă fondurile financiare pen
tru alegerea lor, marile firme și 
companii grăbindu-se să-i finanțeze 
pe acei candidați favorabili lor, pen
tru că — așa cum declara de la tri
buna Senatului S.U.A. fostul pre
ședinte al Comisiei financiare, Russel 
Long — „investițiile in acest sector

sint considerate adesea ca aducind 
venituri de o. mie de ori mai mari 
decit suma investită".

„Indiferent de partidul 
aflat la putere - voința 
marelui capital este 

lege”
In cartea sa „CLASA CONDUCĂ

TOARE ȘI STATUL" („THE 
RULING CLASS AND THE STATE"), 
Pierre Fournier, profesor la Facul
tatea de științe politice a Universi
tății din Quebec (Canada), se ocupă 
de poziția grupurilor monopoliste în 
relațiile cu autoritățile guvernamen
tale. Lucrarea spulberă iluzia despre 
caracterul așa-zis democratic, deasu
pra claselor, al statului capitalist și 
al guvernului burghez, confirmînd 
ceea ce de mult se știe, și anume 
că statul capitalist este statul cla
selor exploatatoare. In funcție de 
conturile bancare, de mărimea pa
chetelor de acțiuni deținute, capita
liștii au legături directe cu cei ce 
exercită puterea politică. Semnifi
cativ în acest sens este răspunsul 
primit, în cadrul anchetei întreprin
se de autor, în rîndurile a 100 de 
companii și instituții financiare, la 
întrebarea : „Cind aveți vreo pro
blemă de rezolvat cu cine luăți le
gătura 2" Marile companii, în imen
sa lor majoritate, au răspuns : cu 
primul-ministru sau ministrul de 
resort. Pentru că, în țările capitalis
te, voința marelui capital este lege. 
Nîci nu este de mirare de aceea că 
în multe cazuri hotărîrile guverne
lor sînt luate în conformitate cu 
voința marelui capital și ca atare, in
diferent de partidul aflat la putere, 
profiturile monopolurilor, rezultate 
din exploatarea maselor populare, 
se mențin Ia cote ridicate. Imensul 
scandal „Recruit-Cosmos", care a 
zguduit asemenea unul seism în
treaga viață politică și economică a 
Japoniei, a dezvăluit uriașele rami
ficații ale sistemului de influențare 
a oamenilor politici de către marile 
companii financiare, ce au ajuns 
pină la eșaloanele cele mai de sus 
ale cercurilor parlamentare și gu
vernamentale.

„Inegalitatea dintre capitaliști și 
necapitaliș'ti și dominarea ultimilor 
de către primii — scria mai de mult 
publicistul francez Maurice Duverger 
— continuă să constituie funda
mentul esențial al statului in Occi
dent". Dar poate situația s-a schim
bat de cînd au fost scrise rîndurile 
de mai sus ? „Inegalitățile pe bază 
de avere nu s-au modificat cituși 
de puțin in ultimii 30 de ani. Pro
blema inegalităților este inerentă 
sistemului" — cvidenția-ă prof. 
Andrew Z’m^al’s!. de la Smith 
College din Massachusetts.

Nicolae PLOPEANU

Convorbiri la nivel înalt
intre Uniunea Sovietică și R. D. Germană

MOSCOVA 1 (Agerpres) — La 
Moscova au avut loc convorbiri în
tre Mihail Gorbaciov, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
și Egon Krenz, secretar general al 
C.C. al P.Ș.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R.D. Germane. 
După cum relatează agenția T.A.S.S., 
s-a procedat la un schimb de infor
mații în legătură cu procesele ce au 
loc în cele două țări, cu stadiul 
pregătirii celui de-al XXVIII-lea 
Congres al P.C.U.S. și al celui de-al 
XII-lea Congres al P.S.U.G. S-a

exprimat dorința reciprocă de a ex
tinde și adinei contactele pe linie 
de partid, de stat și pe tărîm obștesc.

Cei doi conducători au reafirmat 
hotărirea statelor lor de a extinde 
colaborarea cu toate țările, pentru 
soluționarea problemelor globale cu 
care se confruntă umanitatea. Pentru 
aceasta — subliniază T.A.S.S. — se 
impune cu necesitate respectarea 
principiilor suveranității, inviolabi
lității frontierelor și integrității te
ritoriale, a neamestecului in trebu
rile Interne ale altor state.

Adoptarea programului de dezvoltare economică 

și a bugetului de stat al U.R.S.S. pe anul viitor
MOSCOVA 1 (Agerpres). — întru

nite în ședință comună, cele două 
camere ale Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. — Sovietul Uniunii si So
vietul Naționalităților — au adoptat 
planul dezvoltării economice si buge
tul de stat al U.R.S.S. pe anul 1990 
— transmite agenția T.A.S.S.

Principalul obiectiv al acestor do
cumente îl constituie oprirea tendin
ței de agravare a situației din ca
drul economiei sovietice. In com
parație cu anul curent, se preve

de în plan, produsul național global 
urmează să crească cu 2,3 la sută. 
In bugetul de stat sînt prevăzute ve
nituri în valoare de 429,9 miliarde 
ruble, iar la capitolul cheltuieli — 
489,9 miliarde ruble, stabilindu-sa 
ca deficitul bugetar să nu depă
șească 60 miliarde de ruble. Bugetul 
țării vizează însănătoșirea financiară 
a economiei, reducerea cheltuielilor 
exagerate din resursele de stat — 
precizează agenția.

Consiliul de Securitate cere sâ fie netezite căile pentru 
desfășurarea unor alegeri corecte in Namibia

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 
— La încheierea dezbaterilor sale 
asupra situației din Namibia, Consi
liul de Securitate al O.N.U. a adop
tat in unanimitate o rezoluție; îna
intată de țările nealiniate, in care 
se cere tuturor părților interesate și 
în primul rind Africii de Sud să 
respecte cu rigoare prevederile pla
nului O.N.U. privind acordarea in
dependenței Namibiei, pentru a se 
garanta astfel desfășurarea de ale
geri libere și corecte în teritoriu. 

-Documentul se pronunță pentru 
abolirea tuturor reglementărilor 
discriminatorii care ar putea afecta.

acest scrutin și pentru desființarea 
tuturor forțelor paramilitare și 
etnice șl a unităților de comando 
rămase, în special a forțelor contra- 
insurgente „Koevoet" instalate de 
Africa de Sud în Namibia.

Rezoluția insistă asupra rolului 
secretarului general al O.N.U. și al 
misiunii U.N.C.T.A.G. în perioada de 
tranziție, pînă la instalarea în noul 
stat a autorităților legale, cerînd lui 
Javier Perez de Cuellar să garanteze 
că vor fi întreprinse toate aranja
mentele necesare pentru asigurarea 
integrității teritoriale și unității 
Namibiei.

Opțiuni vizînd dezvoltarea economics 
în condițiile independenței

WINDHOEK 1 (Agerpres). — In 
preajma obținerii independenței po
litice, Namibia este confruntată cu 
dificultăți economice care nu sint 
ușor de înlăturat într-un viitor apro
piat, este concluzia unui studiu pri
vind consecințele ocupației sud-afri- 
cane asupra Namibiei elaborat de 
Comisia Economică a O.N.U. pentru 
Africa (E.C.A.). Arătînd că în pre
zent economia sa este preponderent 
minieră, agricolă și piscicolă, toate 
cele trei ramuri economice fiind con
trolate de R.S.A. și de companiile

transnaționale, documentul relevă ci, 
o dată cu obținerea independenței, 
Namibia va trebui să realizeze un re
viriment economic. Viitorul guvern 
namibian va trebui, intre altele, să 
redirecționeze infrastructura rutieră 
și feroviară, în prezent legată de 
R.Ș.A., spre țările africane vecine — 
se arată în .studiu, evidențiindu-se 
intenția S.W.A.P.O. de a dezvolta o 
economie în care populația albă să 
aibă drepturi egale cu cea africană, 
corespunzător ponderii sale în tota
lul locuitorilor (6 la sută).

Se intensifică lupta împotriva traficului 
internațional cu stupefiante

PARIS 1' (Agerpres). — Iii 'lunile - '
februarie-martie 1990. reprezentanții 
celor 159 de state membre ale 
O.N.U. se vor reuni în cadrul unei 
sesiuni speciale pentru a examina 
mijloacele de luptă vizînd frînarea 
traficului international cu stupe
fiante — a anunțat, la Paris, direc
torul Centrului de informații al 
O.N.U. privind lupta împotriva dro
gurilor. Hassan Fodha, care a pre
zidat, Ia Marsilia, o reuniune de 
specialitate. El a arătat, totodată, 
că O.N.U. intenționează să creeze 
numeroase structuri internaționale, 
între care și un tribunal pentru 
judecarea traficantilor — relevă 
agenția ANSA.

CIUDAD DE MEXICO 1 (Ager
pres). —, Intr-un raport al Procura
turii Generale din Mexic se relevă 
că. în ultimele 11 luni. în Mexic 
au fost distruse 38 289 de plantații

Ilegale db ihărijuana cu suprafața 
de 3 885 ha și 39 195 de plantații de 
mac cu suprafața de 3 029 ha. Poli
tia șl vameșii au confiscat 435,5 tona 
de marijuana, 23,4 tone de cocaină 
și 565 kg de opium. Au fost, de ase
menea. descoperite și distruse 33 de 
laboratoare ilegale pentru produce
rea drogurilor.

ACCRA 1 (Agerpres). — La Accra 
s-au deschis lucrările unei confe
rințe internaționale de combatere a 
consumului de narcotice. Participanții 
urmează să analizeze metode de 
combatere a consumului și traficu
lui de droguri in țările în curs do 
dezvoltare. Abuzul de droguri, au 
subliniat vorbitorii în deschiderea 
conferinței, se soldează cu consecințe 
economice nefaste. EI afectează în 
special tineretul —• baza sectorului 
productiv al economiei țărilor In 
curs de dezvoltare.

I
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ÎNTILNIRE LA BEIJING. Secre- 
I tarul general al C.C. al P.C. Chinez, 
1 Jiang Zemin, s-a întîlnit cu fostul 

președinte al Statelor Unite,
I Richard Nixon, aflat la Beijing

într-o vizită la invitația guvernului 
. chinez. Potrivit relatării agenției 
I China Nouă, au fost discutate 
I aspecte ale relațiilor chino-ameri- 

cane și s-a procedat la un schimb 
Ide păreri asupra unor probleme 

internaționale de • interes comun.

. ÎMPUTERNICIRE. După alege- 
I rea lui Turgut Ozal în funcția de 
• președinte al Turciei, Aii Bozer, 

pină in prezent viceprim-ministru, 
I a fost împuternicit, prin decret 
l prezidențial, să preia conducerea 

actualului guvern. Șeful noului ca- 
I binet va fi ales la 17 noiembrie, în 
I cadrul congresului Partidului Pa

triei.

ÎN PREGĂTIREA ALEGERILOR 
I PARLAMENTARE DIN INDIA.

Circa 5 000 personalități politice 
I și-au depus candidaturile pentru 

cele 529 locuri din camera infe
rioară a Parlamentului indian. 

■ care vor fi disputate in alegerile 
| care vor avea loc între 22 si 24 no

iembrie. Partidul Congresul Națio- 
I nal Indian (I). de guvernămînt.

are candidați proprii în 509 din 
circumscripții.

I PREȘEDINTELE IRAKULUI, 
| Saddam Hussein, l-a primit pe re

prezentantul personal al secretaru- 
. lui general al O.N.U., Jan Eliasson, 
I aflat în vizită la Bagdad într-o 
• misiune vizînd relansarea negocie

rilor iraniano-irakiene. în cadrul 
I întrevederii. Eliasson a remis șe- 
I fului statului irakian un mesaj din 

partea secretarului general al 
I O.N.U., Javier Perez de Cuellar.

fost pe deplin rezolvată", ceea ca | 
înseamnă că sancțiunile economice “ 
instituite de Statele Unite împotri
va Iranului vor rămine în vigoare. ']

SĂRBĂTORIRE. In Algeria ■ 
fost sărbătorită miercuri cea de-a » 
XXXV-a aniversare a declanșării | 
luptei armate de eliberare de că- 1 
tre poporul algerian — „Ziua re
voluției". In capitala țării a avut J 
loc o paradă militară, la care a “ 
asistat președintele Chadli Bendje- 
did. Tot cu acest prilej a fost dez- | 
velit un monument al soldatului 1 
necunoscut.

MOȚIUNE. întrunit miercuri în I 
sesiune la Islamabad, Parlamentul s 
Pakistanului a respins o moțiune 
de neîncredere în guvern, intro- I 
dusă de opoziție săptămîna trecu- | 
tă. In favoarea moțiunii au votat 
107 deputați. din totalul de 237.

EXPLOZII NUCLEARE 9 In po- ® 
fida protestelor opiniei publice in
ternaționale, inclusiv franceze, care I 
se pronunță pentru încetarea expe- I 
riențelor nucleare în scopuri mili
tare, a cursei înarmărilor în gene- I 
ral, Franța a efectuat, miercuri, o | 
nouă explozie nucleară subterană 
pe atolul Mururoa. Explozia, care . 
a avut o putere de 20 kilo- j 
tone, este cea de-a șasea de la în
ceputul anului și cea de-a 109-a . 
din 1975, cind Franța a început tes- I 
tele nucleare in Mururoa. • Tn | 
Statele Unite, la poligonul din Ne
vada, a fost efectuată o nouă ex- ■ 
plozie nucleară subterană, avînd o i 
putere între 20—150 kilotone. A- 1 
ceasta este cea de-a noua explozie 
nucleară subterană efectuată de I 
S.U.A. de la începutul anului cu- I 
rent.

ZĂCĂMINTE VASTE DE PE- |
„STAREA DE URGENȚĂ" DIN

TRE STATELE UNITE ȘI IRAN, 
declarată în 1979, a fost prelungită. 
Intr-o notă înaintată Congresului, 

Lpreședintele George Bush a arătat 
că „între S.U.A. și Iran criza nu a

I
TROL au fost descoperite în partea 
nord-vestică a Tunisiei, în zona 
Cap Addar, a anunțat Ministerul 
tun'sian al Economiei. In prezent, 
în Tunisia s° extrag in medie, 
zilnic, 100 000 de barili de petrol.
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