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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R
Sub
președinția
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al
Partidului Comunist Român, vineri 3 no
iembrie a avut loc ședința Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
Comitetul Politic Executiv a dezbătut
RAPORTUL PRIVIND ÎNDEPLINIREA PLA
NULUI LA INDICATORII FIZICI Șl VALO
RICI IN INDUSTRIE, COMERȚ EXTERIOR
Șl INVESTIȚII, IN PERIOADA 1.I-31.X
1989 Șl IN LUNA OCTOMBRIE, PRECUM
Șl MĂSURILE PENTRU REALIZAREA INTE
GRALĂ A PLANULUI PE TRIMESTRUL IV
1989.
In cadrul ședinței s-a apreciat că, în
cele zece luni din 1989, inclusiv pe luna
octombrie, au fost înregistrate ritmuri de
creștere a producției superioare celor din
aceeași perioadă a anului trecut, mai
multe ministere realizînd și chiar depă
șind planul la unii indicatori de bază. Cu
toate acestea, și în luna octombrie, în
unele domenii și sectoare au continuat
să se manifeste o serie de lipsuri, care
au făcut ca realizările pe această lună
să nu se situeze la nivelul prevederilor
de plan, al posibilităților de care dispune
economia națională.
Pornind de la rezultatele înregistrate,
de la importantele sarcini prevăzute pe
lunile noiembrie și decembrie, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a cerut guvernului,
conducerilor ministerelor, centralelor in
dustriale și unităților economice să acțio
neze cu toată fermitatea pentru recupe
rarea restanțelor și realizarea integrală a
prevederilor planului. In acest scop, s-a
indicat să se ia toate măsurile pentru or
ganizarea exemplară a activității, să se
lucreze — acolo unde este nevoie — în
trei schimburi, să se urmărească perma
nent modul cum se îndeplinește planul,
să fie soluționate cu operativitate maximă
toate problemele de care depinde reali-

zarea nivelurilor de producție prevăzute
pentru ultimele două luni ale anului.
In mod deosebit, s-a insistat asupra
necesității realizării producției de export
și a exportului, a vămuirii tuturor stocuri
lor existente, executării și livrării întregu
lui fond de marfă, în condițiile de cali
tate și la termenele prevăzute în con
tracte. S-a cerut guvernului, ministerelor
să prezinte programe de măsuri speciale
privind asigurarea îndeplinirii în între
gime a sarcinilor de export, inclusiv re
cuperarea nerealizărilor din luna octom
brie, de către fiecare întreprindere, de
fiecare județ și ramură de activitate.
In ce privește investițiile, s-a cerut să
se ia măsuri hotărîte pentru intensificarea
ritmului de lucru pe șantiere, a lucrărilor
de construcții-montaj, în vederea recu
perării răminerilor în urmă și punerii în
funcțiune a tuturor capacităților de pro
ducție. In acest sens, s-a indicat să fie
concentrate toate forțele pentru reali
zarea ia timp a probelor tehnologice, in
trarea în producție și atingerea, în scurtă
vreme, a parametrilor proiectați la fiecare
obiectiv de investiții. S-a cerut, de aseme
nea, să se acorde o atenție deosebită
realizării în întregime a programului de
construcții de locuințe prevăzute pentru
acest an.
Apreciind că sînt create toate condi
țiile pentru îndeplinirea prevederilor sta
bilite, secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a exprimat
convingerea că oamenii muncii, organele
și organizațiile de partid vor face totul
pentru înfăptuirea, la un înalt nivel de
calitate și eficiență, a planului pe trimes
trul IV și pe întregul an 1989, pentru a
întîmpina cu realizări cit mai importante
apropiatul Congres al partidului.
Trecînd la următorul punct de pe ordi
nea de zi, Comitetul Politic Executiv a

examinat UNELE PROBLEME PRIVIND
PREGĂTIREA Șl DESFĂȘURAREA CON
GRESULUI AL XIV-LEA AL PARTIDULUI
COMUNIST ROMÂN.

In acest cadru, s-a stabilit ca lucrările
conferințelor de dări de seamă și alegeri
ale organizațiilor județene de partid și a
organizației de partid a municipiului
București să aibă loc în cursul săptămînii
viitoare, intre 8 și 11 noiembrie. S-a cerut
să se ia toate măsurile pentru buna pre
gătire și desfășurare a acestor conferințe,
astfel incit ele să dezbată, în spiritul ce
rințelor formulate de secretarul general
al partidului, la recenta Plenară lărgită
a C.C. al P.C.R., cu inaltă răspundere
comunistă, activitatea politico-organizatorică depusă pentru înfăptuirea planuri
lor de dezvoltare economico-socială în
profil teritorial, pentru mobilizarea largă a
comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii
la înfăptuirea neabătută a politicii parti
dului, a Programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și
înaintare a României spre comunism.
in continuare, Comitetul Politic Execu
tiv a luat în discuție și a aprobat unele
măsuri organizatorice.
Comitetul Politic Executiv a hotărît să
propună Plenarei C.C. al P.C.R. elibe
rarea tovarășilor Ion Stoian și Ion Sîrbu
din funcția de secretari ai Comitetului
Central al partidului, urmînd să pri
mească alte însărcinări.
Comitetul Politic Executiv a hotărît sâ
propună Plenarei C.C. al P.C.R. alegerea
în funcția de secretari ai Comitetului
Central al partidului a tovarășilor llie
Matei și losif Szasz.
Comitetul Politic Executiv a soluționat,
de asemenea, probleme curente ale acti
vității de partid și de stat.

tn centrul atenției - intensificarea
activității pe șantierele de investiții
Realizarea programelor de dezvol
puternică bază materială, de o va
tare și modernizare in economia
loroasă experiență, de cadre tehniconaț.onală este strins legată de în
inginerești bine pregătite, de o do
deplinirea ritmică, integrală și in
tare tehnică modernă, precum și tie
tehnologii de vîrf-, se poate spune că
bune condiții a programelor de in
vestiții. Practic, de modul in care
sint create toate premisele ca reviri
constructorii, montorii, beneficiarii,
mentul așteptat să se produci). Pen
furnizorii de utilaje și echipamente
tru aceasta insă se impune o în
tehnologice iși desfășoară activitatea . noire a concepției .structurale a pro
depind creșterea și diversificarea
cesului investițional, altfel spus o
producției industriale in domenii
perfecționare substanțială a ,propriei
prioritare : metalurgie, chimie, pe
activități.
trochimie, construcție de mașini ș.a.
in acest context, un accent
în acest scop, în Ședința Comite
deosebit trebuie pus pe! creștului Politic Executiv al C.C. a!
terea exigenței în ce privește
i
P.C.R. de ieri s-a cerut să se ia mă
fundamentarea tehnico-economică a
suri hotărite pentru intensificarea
investițiilor, elaborarea și pregătirea
ritmului de lucru pe șantiere în ve
din timp a documentațiilor, asigura
derea recuperării răminerilor in
rea tuturor condițiilor pentru reali
urmă la toate categoriile de lucrări,
zarea lucrărilor la un inalt ni
inclusiv in domeniul construcției de
vel calitativ. în acest sens, sar
locuințe și punerii in funcțiune a
cini deosebite revin proiectanților
tuturor capacităților de producție.
și beneficiarilor. După cum se știe,
nu puține sint situațiile în care apar
Iată prin urmare cerințe ma
jore care impun ca, în cele două
multe diferențe intre realitatea din
teren și proiectele de execuție —
luni care au mai rămas pină la sfircare sint fie incomplete, fie prezintă
șitul acestui an. să se acționeze ener
inexactități și calcule necorespunză
gic pentru punerea în funcțiune, la
toare. Ca atare, se cere o mai bună
termenele stabilite, a tuturor obiec
corelare între proiectele-tip luate ca
tivelor economice planificate. Conbază de referință și condițiile spe
siderind această perioadă ca o
cifice fiecărui obiectiv în parte.
punte între ceea ce s-a realizat și
Consecințele unei asemenea necoceea ce trebuie finalizat în continua
re, se poate spune că s-a muncit bine
relări se regăsesc în numeroasele
note de comandă suolimentare emise
și că multe din capacitățile prevăzu
pe parcursul execuției lucrărilor, în
te au fost puse în funcțiune la ter
multele dificultăți întîmpinate de
menele stabilite și chiar in avans.
constructori pe șantiere în executa
Totuși, se constată că pe unele șan
rea lucrărilor. Desigur, asemenea
tiere mai există un număr însemnat
probleme pot și trebuie să f*e rezol
de probleme nerezolvate. ceea ce
vate în mod operativ, prin conjuga
face ca unele lucrări să fie executa
te intr-un ritm lent și cu consumuri
rea eforturilor acestor factori —
nejustificat de mari de materiale și
proiectanți și beneficiari —, prin sta
energie. De asemenea, productivita
bilirea exactă a condițiilor de lucru,
tea muncii este redusă, iar calitatea
de la prima fază de execuție și pină
lucrărilor lasă de dorit. Situație care
la finalizarea obiectivului propus.
a dus, așa cum arăta secretarul
Numai astfel- se vor adopta soluții
general al partidului. tovarășul
viabile, care să asigure obținerea
Nicolae Ceaușescu, la serioase rămîunor importante economii de mate
neri in urmă, atit la construc
riale. manoperă și, bineînțeles,
țiile industrial, cit și la construcți
scurtarea duratelor de execuție.
ile de locuințe. Prin urmare, pentru
Practica demonstrează că nerespecrealizarea integrală a prevederilor
tarea acestor cerințe — prevăzute de
planului de investiții în acest an
altfel cu claritate in legea investiți
hotăritor al cincinalului, este nevoie
ilor — determină frecvente reveniri
de o mobilizare exemplară a tuturor
asupra comenzilor inițiale, slăbirea
factorilor implicați în activitatea de
progresivă a ritmului de lucru și, nu
investiții-construcții pentru îmbună
o dată, sistarea temporară a lucrări
tățirea metodelor de lucru.
lor in așteptarea unor părți de pro
Tinînd cont de faptul că acest
iecte sau a unor utilaje tehnologice.
domeniu dispune în prezent de o
Toate aceste neajunsuri pot fi lesne

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

înlăturate prin prezența, obligatorie
de aitfel, pe șantier a proiectantului,
atit pentru a conduce direct lucrările
proiectate, precum și pentru acorda
rea asistenței tehnice in funcție de
solicitările primite.
Desigur, soluționarea rapidă șl efi
cientă a acestor probleme legate de
fundamentarea tehnico-economică a
investiției, fără o organizare temei
nică a activității la locurile de
muncă, nu este in măsură să asigure
punerea in funcțiune la termenele
stabilite a obiectivelor economice.
Mari răspunderi revin in acest sens
cadrelor tehnico-inginerești de pe
șantiere, care au datoria să întoc
mească programe zilnice de lucru și
să supravegheze permanent respec
tarea disciplinei tehnologie, felul
cum se infăptuiesc măsurile stabilite.
Este cu totul greșită și păgubitoare
practica intilnită pe unele șantiere
de a se încredința inginerilor, maiș
trilor. șefilor de eclrpă foarte multe
sarcini cu privire la aprovizionarea
tehnlco-materială și de a se trec?
pe un olan secundar tocmai sarcini
le ce le revin de drept.
Este limpede că un asemenea stil
de muncă, in loc să ușureze activi
tatea pe șant’er. îngreunează derula
rea procesului investițional. Totoda
tă. lipsa unei coordonări atente și
competente atrage după sine un alt
neajuns destul de frecvent întîlnit :
apariția unor însemnate stocuri de
utilaje pe șantierele de investiții.
Există chiar opinii potrivit cărora și
aceste utilaje sînt necesare. Fără
îndoială că așa este. Se pierde însă
din vedere că reducerea duratelor de
execuție a lucrărilor nu este posibi
lă decit atunci cind utilajele sînt
livrate in ordinea de montaj. Insă,
cu toate că această situație este
hine cunoscută, pe șantiere continuă
să sosească utilaje și echipamente
tehnologice livrate în avans, dezasortate sau cu defecțiuni calitative, ceea
ce are repercusiuni asupra activită
ții de montaj. Mai mult, nelivrarea
la timp sau în altă ordine a utilaje
lor face ca montorii să lucreze „în
,
**
salturi
să nu respecte1 graficele
întocmite.
Se impune, așadar, sincronizarea
perfectă a activității tuturor facto(Continuare în pag. a 11-a)

și plenipotențiar al Republicii Irak
in țara noastră. (Continuare în pa
gina a V-a).

Conferințele de dări de seamă și alegeri
ale organizațiilor județene de partid,
moment important de analiză și angajare
în perfecționarea întregii activități
Să facem totul, în puținele zile care au mai rămas pină la
Congresul al XIV-lea al partidului, .pentru desfășurarea în bune con
diții a adunărilor de partid, a conferințelor județene, pentru dezba
terea temeinică, concretă a problemelor dezvoltării economicosociale a localităților, a orașelor, a județelor, a realizării planuri
lor de dezvoltare economico-socială, de perfecționare a întregii
noastre activități.
NICOLAE CEAUȘESCU
In atmosfera de entuziasm și
puternică mobilizare a întregului
nostru popor pentru obținerea de
noi si mărețe realizăripe
_ _calea
___ ___
făuririi societății socialiste multilateral
dezvoltate — atmosferă ce a
caracterizat întreaga perioadă pre
mergătoare marelui forum al comu
niștilor români — între 8 și 11 no-,
iembrie urmează să se desfășoare,
așa cum a stabilit Comitetul Politic
Executiv al C.C. al P.C.R. în ședința de ieri, lucrările conferințelor de dări de seamă și alegeri
ale organizațiilor județene de partid
și ale conferinței organizației de
partid a municipiului București.
Moment important în pregătirea ce
lui de-al XIV-lea Congres al parti
dului. conferințele se desfășoară
sub semnul amplei și profundei re
zonanțe pe care Expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu, Cu
privire la problemele socialismului,
ale activității ideologice și politicoeducative de dezvoltare a conștiinr
tei revoluționare, de formare a
omului nou. constructor conștient al
socialismului și comunismului in
România, prezentată la Plenara
lărgită a C.C. al P.C.R.. o are în
rîndurile comuniștilor, ale tuturor
oamenilor muncii.
In consens cu voința unanimă a
întregului partid si popor, in cadrul
conferințelor va fi supusă dezbate
rii delegaților Hotărîrea Plenarei
C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie a.c.
privind propunerea ca, la apropiatul
Congres, in suprema funcție de
secretar
general al partidului
să fie reinvest,it
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit si
stimat fiu al națiunii noastre,
strălucit conducător de _____
partid ,,
și
tară, eminent militant comunist si
patriot înflăcărat. luptător ferm
pentru realizarea telurilor supremo
ale clasei muncitoare, genial făuri
tor al noului destin al patriei,
personalitate politică de excepție a
lumii contemporane ; acest act po
litic fundamental reprezintă cea mal
sigură garanție a înfăptuirii neabătu
te a politicii interne si internațio
nale a partidului și statului nostru,
a obiectivelor din documentele
istorice ce vor fi aprobate de mare
le forum al comuniștilor, a idealu
rilor luminoase a'.e socialismului și
comunismului în patria noastră —
Republica Socialistă România. Cu
conștiința unei opțiuni politice de
istorică semnificație, delegații ia
conferințe. învestiți cu mandatul
milioanelor de membri ai partidului.

IN TELEGRAME ADRESATE

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
® Oamenii muncii din agricultură raportează în
cheierea recoltării unor culturi și obținerea de
producții mari la hectar
ÎN PAGINA A V-A

1"

Imagine din municipiul Tulcea

BACĂU : Producție fizică peste plan
Holăriți să întîmpine cel de-al
XIV-lea Congres al partidului cu
planul indeplin.t exemplar la
toți indicatorii, oamenii muncii din industria județului Bacău inscriu pe graficul intre:erii noi și semnificative fapte de
muncă. Printr-o mai bună organi
zare a muncii, folosirea din plin a
capacităților de producție, promo
varea de noi tehnologii moderne
de lucru și traducerea In fapt a
măsurilor înscrise in programul de
modernizare, minerii din Comănești, energeticienii și petrochimiștii din Borzești. metalurgiștii
din Bacău, textiliștii din Buhuși

pe Ibrahim Shujaa Sultan, care, și-a
prezentat scrisorile de acreditare in
calitate de ambasador extraordinar

acordă o aten’ie deosebită realiză
rii și depășirii planului la produc
ția fizică și. in special, a celei des
tinate exportului. Ca urmare. în
perioada care a trecut de la înce
putul anului, au fost produse pes
te prevederi mijloace de automa
tizare in valoare de 12 milioane
lei, mobilă din lemp in valoare de
37 milioane lei. 134 686 MWh ener-'
gie electrică. 14 517 mc gaze aso
ciate u ilizabile. 61 000 mp țesături,
precum și însemnate cantități de
cărbune, cherestea, polistiren. fe
nol și alte produse utile econo
miei naționale. (Ghporghe Baltă).

vor exprima acordul acestora, prin
adoptarea, în acest sens, de hotărîri
proprii de susținere a Hotărîrii Ple
narei C.C. al P.C.R. privind reale
gerea, la cel de-al XIV-lea Congres,
a tovarășului Nicolae Ceaușescu în
funcția supremă de secretar general
al partidului.
Un punct distinct pe ordinea de zi
,a Plenarei lărgite a C.C. al P.C.R.
din 24—25 octombrie a.c. l-a consti
tuit Raportul cu privire la pregăti
rea Congresului al XIV-lea al parti
dului. organizarea și desfășurarea a-

dunărilor și conferințelor pentru
dări de seamă și alegeri în organi
zațiile de partid. In cuvintarea ros
tită la încheierea plenarei, secreta
rul general al partidului arăta că, pe
pnsamblu. activitatea de pregătire a
Congresului se desfășoară in bune
condiții. începind cu activitatea eco
nomică, cu desfășurarea în mai bune
condiții a adunărilor și conferințe
lor de partid, ceea ce va asigura ca.
într-adevăr. Congresul al XIV-lea
al partidului să poată dezbate in de
plină cunoștință de cauză toate pro
blemele înscrise la ordinea de zi și
să adopte hotăririle cele mai bune
în vederea înaintării patriei noastre
pe calea socialismului și comunis
mului. în spiritul acestei aprecieri,
conferințele județene de partid, făcînd bilanțul perioadei care a tre
cut de la Congresul precedent,
al marilor realizări infăptuite in
etapa istorică inaugurată de Con
gresul al IX-lea. sint chemate
— așa cum a cerut secreta
rul general al partidului — să
dezbată, cu exigentă si responsabili
tate comuniste, modul in care or
ganele si organizațiile de partid iși
îndeplinesc rolul ce le revine in
conducerea întregii activități —
politice, economice, sociale si educa-

tive —• din județele respective,
adoptînd măsuri corespunzătoare în
vederea creșterii capacității politicoorganizatorice si politico-educative a
organizațiilor de partid, angajării
ferme a fiecărui comunist în unirea
forțelor pentru realizarea exempla
ră a sarcinilor de plan pe anul
acesta si pe întregul cincinal și
pregătirii condițiilor necesare înfăp
tuirii obiectivelor economico-sociala
prefigurate în documentele progra
matice pentru cel de-al XIV-lea
Congres al partidului.
Pornind de la principiile, de ex
cepțională însemnătate. sublinia
te în Expunerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu. referitoare la
rolul determinant al forțelor de pro
ducție ca factor hotărîtor al dezvol
tării economico-sociale si făuririi cu
succes a societății socialiste, la
necesitatea realizării unei inalte
rate de acumulare, a consolidării si
creșterii proprietății socialiste, de
stat si cooperatiste, pe baza celor
mai noi cuceriri ale stiintei si teh
nicii. dările de seamă prezentate și
intervențiile delegaților trebuie să
situeze pe prim plan analizarea În
deplinirii sarcinilor economice ce au
revenit unităților. localitătilor
___________ si
„
județelor, să scoată în evidentă ex
periența pozitivă a acestora, dar să
Si examineze cu răspundere, in
tr-un puternic spirit critic si auto
critic. răminerile in urmă, nea
junsurile. dificultățile, rezervele in
suficient folosite, deoarece, așa cum
sublinia secretarul general al parti
dului. numai poziția fermă, critică și
autocritică, hotărîrea de a trece la
măsuri pentru lichidarea lipsurilor
Si imbunătătirea activității consti
tuie garanția că aceste neajunsuri
vor ti înlăturate.
Un rol fundamental în dezvoltarea
ăconornico-socială a țârii, in promo
varea si generalizarea progresului
în toate domeniile. în creșterea in
tensivă a producției materiale. în
afirmarea unei noi calități a muncii
si. vieții l-au avut si-1 au stiinta.
cercetarea. învătămîntul. arta și
cultura, domenii conduse cu înaltă
competentă de tovarășa Elena
Ceaușescu. eminent om politic si
savant de înalt prestigiu mondial. In
lumina sarcinilor si orientări’or cu
prinse in Expunerea secretarului
general al partidului la Plenara din
24—25 octombrie. în cuvintarea
tovarășei Elena Ceaușescu la Plenara
Consiliului Național al Științei și
Invățămintului. în dări’e de seamă
Si interventule delegaților din con
ferințele județene, un accent deose
bit va fi pus pe aplicarea în pro
ducție a celor mai noi cuceriri ale
revoluției tehnico-știintifice. pe în(Continuare in pag. a IlI-a)

Promovarea valorilor
umaniste
Conștiință. de sine a
creației literar-artistice, critica de artă iși
propune să demon
streze marea misiune
a literaturii, care tre
buie să genereze și la
aceia care se apropie
de arta cuvîntului în
crederea și emoția in
fața frumuseții și adevăruiui și comuni
carea intensă a unui
mesaj uman, apt să
fie transmis și recep
ționat de intreaga co
lectivitate, orice crea
tor aspirind ca opera
sa de artă, propria sa
vibrație, sentimentul
său personal să intre
in concordanță cu sen
timentele universale
ale umanității.
Așa cum sublinia
secretarul general al
partidului. tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în
Expunerea la recenta
plenară lărgită a C.C.
al P.C.R., misiunea
socială a creației literar-artistice este indi
solubil legată de for
ța educativă a opere
lor, de puterea mesa
jului lor de a inrîuri
conștiința oamenilor :
„întreaga
activitate
de creație literară
trebuie să devină un
puternic factor al ri
dicării conștiinței re
voluționare, de dina
mizare si ridicare a
nivelului general de
cultură al întregii na
țiuni". Din acest punct
de vedere, o îndatori
re de seamă in pro
movarea
literaturii
militante revine criti
cii literare. Critica se
strădu'este
totdeau
na să stabilească re
lațiile existente in
tre opera de artă și
societate. caracteris
ticile ideologice pro
prii epocii și scriito
rului care o reprezin
tă, ca un martor cre
dincios. cu un profund

ecou sonor. Criticul
critica literară nu tre
trebuie să țină seama
buie să uite niciodată
și de poetica autoru
ț'nta sa fundamenta
lui care semnifică
lă. totdeaifna de vie
propria concepție des
actualitate, de a ajuta
pre artă și înțe.egerea
la înțelegerea și cu
și evaluarea creației
noașterea operelor li
de artă. Critica acțio
terare de o înaltă ca
nează prin cercetarea
litate -estetică și eti
logică a relațiilor pro
că. de a contribui, in
funde, căutind să ex
tr-un dialog viu și
prime, în primul rind,
pasionat, la , perfecjudecata sa relativă
ționarea gustului,, la
ideologică
la raportul adevăr și
educarea
transfigurare artisti
și estetică a maselor
că. în vremea din
de cititori ori specta
urmă se constată o
tori. Ignorînd că arta
creștere a „lecturii
nu este altceva decit o
**
tehnice
a textului li
interpretare activă a
terar, o înclinare spre realității, o proiectare
luminoasă a harului
analiza formalist-stiși sensibilității artis
listică. Esențială rătului asupra faptelor
mîne, pentru litera
și datelor universului
tura critică, intenția
înconjurător,
critica
de a exprima o opinie
și-ar pierde obiec
obiectivă asupra fina
lității educative a otul și rațiunea de
a fi. Căci literatura
perei, asupra valorii
nu transcende istoria,
expresive a artei ver
încercind
totdeauna
bului. Realități și asă surprindă un mo
devăruri bine cunos
ment culminant al ecute criticilor de artă,
xistenței și experien
dar necesar a fi re
ței umane, al stratu
amintite acum cind se
dezbat
documentele
rilor specifice ale omului constructor al
pentru Congresul al
unei realități mereu
XIV-lea al partidului,
in evoluție. Căutind
care solicită tuturor
să stabilească și rela
creatorilor de artă o
țiile structurale de
sporită exigență în lu
crările ce le propu ■ concordanță între for
mă și conținut, criti
nem marelui public,
ca încearcă să spulbe
în acest context, criti
ca literar-artistică tre
re confuzia de valori,
analizînd,
cind e căzu',
buie să-și amplifice
contradicțiile operei,
eforturile de orien
tare a creației spre
caracteristica si cali
tatea unui fenomen
teme majore, spre o
literar. în lumina aartă responsabilă, care
precierilor și orientă
se adresează omului
rilor din Tezele pen
timpului nostru. Desi
tru
Congresul
al
gur, activitatea de
XIV-lea,
activitatea
cercetare și evaluare
generală de creație li
a creației literar-arterar-artistică trebuie
tistice este receptivă
să dobindească noi di
la nou. trebuie să fie
mensiuni. In acest
la curent cu tot ceea
context, critica lite
ce este valoros în arar-artistică are dato
cest domeniu, dar.
ria
de a milita cu mal
făcînd cunoscute și
aplicind pentru cer
cetare cele mai mo (Continuare in pag.
derne
metodologii. a V-a)
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în scopul realizării exemplare a planului, secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a subliniat în repetate rinduri cerința
ca toate colectivele de oameni ai muncii, toate organismele cu responsa
bilități in desfășurarea activității economice să acționeze ferm pentru folo
sirea cu înalt randament a mașinilor și utilajelor din dotarea întreprinde
rilor, a tuturor fondurilor fixe. Această cerință are în vedere faptul că in
anii socialismului s-au făcut mari eforturi pentru dotarea economiei cu
mașini, utilaje și instalații dintre cele mai moderne. Se impune, prin
urmare, ca în fiecare unitate economică să se-manifeste maximă grijă față
de modul in care sint folosite mașinile și utilajele, cum sint exploatate
capacitățile de producție, astfel incit să se asigure recuperarea integrală
și grabnică a tuturor fondurilor investite.
Cum se acționează concret în acest sens ? Iată tema convorbirii pe
care am avut-o cu inginerul Alexandru Zafiu, inspector-șef al Inspectora
tului Teritorial pentru Controlul Gospodăririi Fondurilor Fixe — Pitești,
care iși desfășoară activitatea în județele Argeș, Olt și Vilcea.

— Valoarea fondurilor fixe încre
dințate pentru administrare și dez
voltare unităților din cele trei județe
se ridică la sute de miliarde de lei.
Pentru funcționarea continuă și in
condiții de siguranță totală a fondu
rilor fixe, acestea trebuie exploata
te, întreținute și reparate conform
normativelor tehnice în vigoare. Sar
cini deosebite revin în acest sens atit
colectivelor din întreprinderi, cit și
nouă, celor de la inspectoratul teri
torial pentru controlul gospodăririi
fondurilor fixe.
"
— Cum ajutați
unitățile,
cum
controlați activi
tatea colectivelor
de muncă pentru
ca fondurile fixe
să fie folosite cu
■ randament
ma
xim?
— în primul
0
Tind,, am în vede
re analizele și
controalele efec
tuate permanent,
la fața locului,
pentru a influen
ța direct buna
gospodărire a mașinilor și utilaje
lor. Participăm,
de asemenea, la
ședințele de pro
ducție și la adu
nările
generale
ale oamenilor muncii, unde se discu
tă diferite aspecte legate de buna fo
losire a fondurilor fixe. Am organizat
și schimburi de experiență pe aceas
tă temă. Astfel, la Rimnicu Vilcea, în
cadrul unui schimb de experiență,
unde au fost prezente cadrele din
sectorul mecanic, s-a pus în dezbate
re modul în care se execută reviziile
și reparațiile, precum și lucrările de
modernizare a utilajelor, de sporire a
randamentelor acestora. Alt schimb
de experiență, desfășurat la între
prinderea de Stofe „Argeșeana" . din
Pitești, a avut ca temă examinarea
experienței unității-gazdă în ce pri
vește efectuarea reparațiilor capita
le și recondiționarea pieselor de
schimb.
— Buna organizare a muncii și dis
ciplina exemplară în producție sînt
obligatorii pentru ca utilajele si fie
bine exploatate. Ce experiențe, ce
acțiuni concrete se impun atenției
din acest unghi de vedere ?
— De bună seamă, calea principală
ce trebuie urmată nu poate fi alta decit utilizarea uniformă a capacități
lor in toate cele trei decade ale Ju*
nH< - Și acest dezM'ersrt
pohte’" iftfăotui debit dabă se are
tre-vedere interdependența mat-rbul-w
tor -f»ctori, începînd'tfe
*
lâ* stâWMftia *
sarcinilor de plan și pină la buna
aprovizionare a locurilor de muncă
și creșterea nivelului de pregătire
profesională al tuturor muncitorilor
și specialiștilor. în ce ne privește,
acordăm o atenție deosebită activi
tății sectoarelor mecanice și ener
getice ale întreprinderilor, care au
datoria să efectueze revizii și repa
rații de calitate și la termenele pre' văzute. Sint lucrări și momentecheie de la care inspectorii noștri
nu trebuie să lipsească. Mă refer, in
principal, la operațiile de bază ale
lucrărilor : oprirea utilajelor la ter
menul fixat, inceperea reviziilor și
finalizarea lor in conformitate cu

prevederile legale. Concomitent, este
urmărită cu atenție desfășurarea lu
crărilor de modernizare a obiecti
velor. Ca urmare a acțiunilor între
prinse în acest domeniu, s-a creat o
puternică bază materială de repara
ții. formată din ateliere, secții și
uzine de reparat și de confecționat
chiar utilajele necesare, precum și
un corp de cadre bine pregătite, ceea
ce garantează buna funcționare a
utilajelor din dotarea unităților și
obținerea de randamente maxime în
producție. Se detașează în acest sens

procedează Ia întreprinderea de Au
toturisme „ARO“. unde s-au efec
tuat modernizări la instalațiile de
vopsire și la un mare număr de ma
șini-unelte. în alte unități, reviziile
și reparațiile curente sint însă tără
gănate sau executate de calitate mai
slabă. Este căzui întreprinderii de
Utilaj Chimic și Forjă din Rimnicu
Vilcea, întreprinderii de Osii și Bo
ghiuri Balș. Și nu numai al lor. Re
cent am aplicat amenzi și unor cadre
din întreprinderile miniere din Cîmpulung și județul Vilcea pentru nerespectarea planului de reparații.
— După cum se știe, functionarea
utilajelor la parametrii proiectați
constituie o altă cale de creștere a
eficientei utilizării fondurilor fixe,
Cum se acționează concret in acest
sens ?
— Este lesne de înțeles că numai
de cîștig poate fi vorba atunci cind
un utilaj sau o instalație funcționează la întreaga capacitate. Atingerea la termenele planificate sau
chiar mai devreme a parametrilor
proiectați constituie, desigur, o oale
esențială de creștere a utilizării fondurilor fixe. Ce s-a făcut
------ in acest
sens ? Prin eforturi comune, la sfir-

în funcțiune din cauza unor defec
țiuni ce aparțin celor ce le-au pro
dus și lucrat. Totodată, cu ocazia
unui recent control, am identificat
alte 243 mașini, și utilaje care nu
funcționează la întreaga capacitate
datorită unor defecțiuni ce aparțin
tot furnizorilor.
— Cum se acționează pentru in
troducerea acestor utilaje in circuitul productiv ?
constituit
— Primul pas l-a
depistarea cauzelor ce determină
nefuncționarea lor. Apoi, de comun
acord cu conducerile întreprinderi
lor, s-au stabilit program? concrc n
de acțiune. Astfel, s-a intervenit
energic la furnizori pentru a-i de
termina să grăbească remedierea
defecțiunilor. Demersurile făcute
s-au dovedit utile. La apelul adresat,
unii furnizori de utilaje au trimis delegați competenți la intreprinderile de autoturisme Pitești,
de supape și bolțuri Topoloveni,
care au oferit soluții eficiente -pentru mai buna funcționare a cuptoarelor de tratament termic și instalațiilor de debitare. Alte întreprinderi
nu au mai așteptat furnizorii și au
trecut cu forțe proprii la remedierea
defecțiunilor, punînd in funcțiune
operativ fondurile
fixe inactive.. Așa
au procedat între
prinderile „Texti
la", și de poduri
metalice și prefa
bricate din beton
din Pitești.
Totuși,
multe
deficiențe persis
tă, iar pagubele
cresc. Specialiștii
de la întreprinde
rea de Mașini-Unelte din Arad,
de pildă, deși so
licitați vreme în
delungată, nu au
remediat defecți
unile la utilajele
livrate (strunguri,
mașini-agregat) întreprinderii de
Autoturisme Pitești, întreprinderii
_________
de Motoare Electrice Pitești, între
prinderii de Pompe și Subansamble
Auto Scornicești, întreprinderii de
Supape și Bolțuri Topoloveni. De
asemenea, întreprinderea „Metalica"
București nu a acționat pentru re
medierea defecțiunilor de la instala. țiile de tratament termic livrate în
treprinderii de Utilaj Chimic și
Forjă Rimnicu Vilcea. Deși pînă la
ora actuală au fost remediate și
repuse in funcțiune 72 mașini și
utilaje, este necesar ca atît furnizo
rii, cît și beneficiarii • să acționeze
cu mai multă hotărîre pentru folo
sirea integrală, eficientă a tuturor
fondurilor fixe.
Convorbire consemnată de

ÎN AGRICULTURĂ
activitate intensă pentru efectuarea

tuturor lucrărilor de sezon
GIURGIU

Ritmul și calitatea muncii
garantează obținerea

Măsuri așteptate pentru mai buna

Intensificarea
activității pe
«

(Urmare d'n paj. I)

rilor din sectorul de Investiții —
constructori, monlori. beneficiari si
furnizoși — pentru elaborarea unor
programe realiste de montai in toa
te etapele și fazele de execuție, st
aceasta cu atît mai mult cu cît pe
șantierele obiectivelor care au ter
mene de punere in funcțiune expi
rate sau unde s-au acumulat se
rioase rămîneri in urmă, principala
cauză o reprezintă tocmai lipsa uti
lajelor și echipamentelor tehnologice
necesare pentru terminarea lucrări
lor de montaj.
Soluționarea rapidă și eficientă a
acestor probleme este absolut nece
sară pentru lichidarea restantelor pe
șantierele de investiții. Dar proble
mele nu se rezolvă de la sine și de
aceea se impune să fie stabilite gra
fice realiste de lucru, cu termene și
răspunderi bine precizate, care să
asigure buna desfășurare a întregu
lui proces investițional. Din aceste
grafice nu pot Unși termenele • de
lansare a comenzilor, duratele de
execuție și nici termenele de livrare
a utilajelor șl echipamentelor teh
nologice, toate in strînsă corelare
. cu ciclurile de montaj. Iată de ce
deosebit de important este ca actul
normativ de aprobare a investiției
:să devină și act de planificare pen
tru toți cei ce sînt imnlicați în acti
vitatea de investiții-construcții.
Fără a epuiza problemele de care
depinde punerea în funcțiune la
termen, a obiectivelor și caoac.tăților productive ne-am oprit la aceste
. asDecte tocmai pentru că solutio
narea lor corespunzătoare. întărirea
ordinii și disciplinei în muncă, creș
terea răspunderii tuturor factorilor
din sectorul de investiții — con
structori, montori. proiectant!, bene
ficiari. furnizori de utilaje, de ma
teriale de construcții — sînt în mă
sură să determine o îmbunătățire
calitativă a întregii activități desfă
șurate pe șantierele de investiții,
astfel incit să se asigure înfăptuirea
ritmică și integrală a prevederilor
planului de investiții pe acest an. pe
anul viitor și creșterea premiselor
pentru realizarea programelor stabi
lite pentru cincinalul 1991—1995.

Ovidiu iAMFîRSSCU

acțiunile întreprinse Ia Combinatul
Petrochimic și întreprinderea de
Motoare Electrice din Pitești, unde
s-au creat capacități puternice pen
tru executarea reparațiilor și piese
lor de schimb, a sculelor și matrițe
lor de care e nevoie in procesul de
fabricație. O bună experiență s-a
acumulat și la întreprinderea de
Produse Carbonoase din Slatina,
unde nici un utilaj nu se introduce
in reparație capitală fără documen
tație de creștere a fiabilității și a
parametrilor tehnico-funcționali.
De altfel, a devenit aproape o re
gulă că o dată cu reparațiile să șe
efectueze și lucrări de modernizare
a utilajelor și instalațiilor. Mă re
fer la Combinatul Petrochimic din
Pitești, unde s-au efectuat moderni
zări substanțiale, cu ocazia repara
țiilor. la toate instalațiile ; la fel se

șitu! anului trecut și-au atins pa
rametrii proiectați opt capacități de
producție din județul Argeș și patru
din județul Vilcea. care aveau ter
mene scadente de mai mult timp.
S-a muncit cu răspundere pentru în
făptuirea acestor sarcini și s-au ob
ținut sporuri importante de produc
ție. iată in acest sens un singur
exemplu: la noua secție de panel de
la Curtea de Argeș, prin atingerea
mai devreme a parametrilor, s-a ob
ținut un spor de 6 000 mp material
lemnos industrializat.
— Si totuși, in cele trei județe exis
tă un mare volum de fonduri fixe
inactive, care nu produc. Ce neajun
suri există, cum se poate ieși din
impas ?
— într-adevăr, în teritoriu s-a
acumulat un volum destul de mare
de fonduri fixe inactive. Este vorba
de 71 mașini, utilaje, instalații nepuse

Gheorqhe CIRSTEA
corespondentul „Scînteii

unor recolte bogate
vedere faptul că strîngerea recoltei
Acum, cind recolta de pe ogoarele
și transportul acesteia s-au încheiat,
județului Giurgiu a fost strînsă și
am luat măsuri ca peste 70 18K sută
pusă la adăpost, o altă lucrare de
din tractoarele disponibile să le con
strictă urgență a intrat în actuali-,
centrăm
la arături. Pentru aceasta,
tate : efectuarea arăturilor adinei de
la nivel de trust și direcție agricolă
toamnă, care trebuie să asigure cele
am întocmit un program de măsuri
mai bune condiții pentru însămînțăcare vizează repartizarea forțelor
rile din primăvară anului viitor. In
mecanice în funcție de mărimea su
acest sens, atît la nivel de județ, de
prafețelor pe care le dețin consiliile
consilii agroindustriale și unități aagroindustriale,
iar activitatea meca
gricole au fost întocmite programe
nizatorilor este organizată in schim
de lucru cuprinzînd atit mijloacele
buri prelungite, ori în schimburi de
mecanice necesare, cit și vitezele
zi și noapte, după caz, in special acare trebuie realizate zilnic, astfel
coto unde se Înregistrează anumite
îneît, această importantă lucrare de
rămîneri in urmă. Am spus rămineri
sezon să se încheie pină la data de
în urmă pentru că din păcate, deși
15 noiembrie.
beneficiem de un moment deosebit
„Avem de executat arături adinei
de prielnic pentru executarea la un
de toamnă pe o suprafață de 123 555
bun nivel calitativ a arăturilor de
hectare, ne spune tovarășul Mihai
toamnă, intimpinăm, totuși, unele
Miron, directorul direcției agricole.
greutăți în ce privește buna apro
Rină marți seara această lucrare a
vizionare cu piese de schimb, cti
fost efectuată pe 39 la sută din su
carburanți, și, ca să fiu sincer, chiar
prafața planiftcată. Datorită timpu
în asigurarea fronturilor de lucru,
lui favorabil și, mai ales, temeinicei
deoarece nu peste tot s-a acționat
organizări a muncii ritmul la arat
se intensifică de la o zi la alta.
Cele constatate in raidul pe care
l-am întreprins în mai multe con
MEHEDINȚI
silii agroindustriale confirmă aceste
aprecieri.
La Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Găujani, lucrează, în schim
buri prelungite, o formație de 37
tractoare, în timp ce peste 150 de
cooperatori string cocenii de pe ul
timele zeci de hectare pentru a asi- .
gura mecanizatorilor front de lucru.
„Avind în vedere precipitațiile că
zute in ultima vreme, ne spune to
varășul Cosma Măroiu, președintele
unității, arăturile se execută acum
,In primăvara acestui an în județul
țșnd timpul :no permite, mult mai
. ^inît- n'*’• a ' realizat
i mai
cea --- ,
ușor, cu consum redus
tcduc’ de carbfl-"
esrbf!- ’j,,’'!'ÎW6t>e
sflurțjă. campanie .agricolă. Explicația
ranți, în copdițijle realizării unqr vi atlMt
una singură ;. „„ogoarele fiind
teze sporite de 7UWU. Pentru a pune
efectuate în toamna precedentă pe
temelii trainice recoltei viitoare am
întreaga
suprafață planificată, însămobilizat un număr important de
mînțările au putut fi încadrate în
utilaje și mecanizatori, dintre cei
perioada optimă, efectuîndu-se lumai pricepuți și cu o bogată expe
riență. Ca atare, am reușit să efec
crări de bună calitate. Aceasta s-a
tuăm arături de bună calitate pe
reflectat și în nivelul ridicat al
mai bine de 50 la ifută din suprafa
producțiilor obținute. „Pornind de
ța planificată".
- la experiența pe care am dobindit-o,
Pe tovarășul Iile Muscalu, inglpentru această toamnă ne-am orga
nerul-șef al Trustului S.M.A. Giur
nizat și mai bine activitatea la arat,
giu, l-am întîlnit pe una din sole
ne spune tovarășul Ion Floricică,
le Cooperativei Agricole de Produc
directorul Trustului județean pentru
ție Putineiu, unde, împreună cu alți
mecanizarea agriculturii. Pentru în
doi mecanizatori încerca să reme
cheierea lucrării pînă la 15 noiem
dieze defecțiunile apărute la două
brie pe toate cele 95 000 hectare pla
din cele 30 de tractoare folosite la
nificate pe ansamblul județului, se
arat. Acesta ne-a spus : „Avînd în
muncește intens, in schimburi de zi

cu toate forțele pentru eliberarea
suprafețelor de resturile vegetale".
Și la Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Călugăreni la strinsul coce
nilor participau peste 200 de coope
ratori, iar la efectuarea arăturilor
erau concentrate 22 de tractoare, re
partizate pe două formații de lucru.
„Concomitent cu măsurile pe care
le-am întreprins în vederea intensi
ficării arăturjlor adinei de toamnă,
ne străduim și realizăm lucrări
de cea mai bună calitate, ne
spune tovarășul Nicolae Anculescu,
secretar adjunct cu probleme de pro
pagandă. Pentru aceasta am stabilit
ca lucrările să se execute atit în
prezența specialiștilor, cit și a ca
drelor cu munci de răspundere din
cadrul comitetului comunal de partid
și al consiliului popular comunal. în
felul acesta acționăm mult mai ac
tiv in vederea creșterii răspunderii
oamenilor muncii din agricultură
pentru asigurarea condițiilor nece
sare sporirii recoltelor la nivelul
exigențelor noii revoluții agrare".
Executarea arăturilor este avan
sată in consiliile agroindustriale Iz
voarele, Hotarele, Ghimpați, Bucșani
și Bollntin Vale. Nu același lucru se
poate spune însă despre consiliile
unice Vedea, Băneasa și Mihăilești,
unde se înregistrează rămîneri in
urmă, fapt ce impune o puternică
mobilizare de forte umane și meca
nice în vederea recuperării restan
telor. știut fiind că eforturile de
puse acum înseamnă spor de re
coltă în anul viitor.

Ion GAGH11
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în schimburi de zi

și de noapte la arat

întreprinderea „Infrâțirea"-Oradea ; în hala de montaj, se finalizează fabricația unui

Utilizarea rațională, cu înalt spirit gospodăresc a combustibilului și
energiei reprezintă o cerință deosebit de importantă pentru dezvoltarea
intensivă a economiei naționale. Este motivul pentru care măsurile în
scrise în programele de perfecționare a organizării și modernizare a pro
ceselor de producție, Întocmite la nivel de ministere, centrale și unități
industriale, care se subscriu in bună parte acestui scop, trebuie înfăptuite
cu maximă operativitate și eficiență.
Experiența celor aproape patru ani care au trecut de la declanșarea
acțiunii de organizare și modernizare demonstrează că acele unități in
dustriale care au acționat cu consecvență pentru transpunerea în practică
a măsurilor stabilite au înregistrat importante succese pe linia reducerii
consumurilor de materiale și energie, concomitent cu realizarea in cele
mai bune condiții a sarcinilor de plan, cu sporirea nivelului tehnic și
calitativ al produselor fabricate. în unele întreprinderi și ramuri ale eco
nomiei rezultatele înregistrate nu reflectă insă în întregime posibilitățile
existente și care, de altfel, au fost avute in vedere la alcătuirea progra
melor de modernizare.
Tocmai pornind de la aceste considerații. în analiza de față ne
vom referi la modul cum s-a înfăptuit șl cum se desfășoară în continuare
programul de modernizare intr-un domeniu important al economiei naționale : industria sticlei.

Conținutul șl prevederile progra
mului de modernizare a cuptoarelor
de topit sticla, din cadrul unităților
Centralei Industriei Sticlei și Cera
micii Fine, au fost prezentate pe
larg în paginile „Scînteii". cu circa
trei ani în urmă. Revenim âsupra
acestei probleme din două motive.
Mai intii, pentru că. așa cum pre
cizam și la vremea respectivă, este
vorba de un program cuprinzător,
bine gîndit. in care aportul cerce
tării științifice din domeniu se face
simțit prin soluții tehnologice com
plexe și de substanță, probate cu
bune rezultate in practica produc
tivă. Prin măsurile avute in vedere,
programul iși propune în final, in
anul 1990, diminuarea, față de anul
1985, cu circa 26 la sută a consumu
lui de energie (gaz metan) in cup
toarele de topit sticla, ceea ce în
seamnă o economie efectivă de peste
75 milioane metri cubi de gaz me
tan pe an. Dacă la aceasta mai adăugăm și faptul că realizarea pro
gramului nu necesită fonduri de in
vestiții suplimentare, modernizările
avute in vedere fiind corelate cu
lucrările de reparații capitale, re
zultă că măsurile stabilite au o efi
ciență cu atit mai mare.
Care este stadiul înfăptuirii aces
tui program acum, la sfîrșitul penul
timului an al cincinalului ? în ce
măsură derularea sa se încadrează
in termenele prevăzute ? Au fost
realizați in cei patru ani parametrii
de eficiență economică pe care se
conta in momentul elaborării pro
gramului ? Răspunsurile la aceste
întrebări constituie al doilea motiv,
de al'.fel cel' mai important, care
ne-a determinat să ne ocupăm din
nou de programul de modernizare
al cuptoarelor de topit sticlă. Și aceasta intrucît din datele furnizate
de serviciul mecano-energetic al
centralei reiese că proiectul de mă
suri tehnice și tehnologice cuprinse
in programul de modernizare al
cuptoarelor de topit sticlă a fost
aplicat în totalitate doar la ceva mai
mult de jumătate din cele 109 cup
toare ce urmau să fie modernizate

din anul 1986 și pină în prezent. Cit
privește restul cuptoarelor, acestea
au fost doar parțial modernizate.
Rezultatul : economia de gaz metan

lot de mașini-unelte
Foto : S. Cristian

Din păcate, nivelul consumurilor nu
nului de lucru, introducerea unor
se situează la cotele prevăzute,
baraje in bazinul de topire pentru
ordonarea curenților. agitarea meca
fiind cu cîteva procente mai mari
nică a topiturii și barbotarea aces
față de cele fundamentate. Astfel,
în anul 1987, centrala nu a reușit
teia pentru accelerarea omogenizării
sticlei. O a treia cale de reducere
să se încadreze in consumurile nor
a consumului de gaz • metan constă
mate la o serie de produse, consuin îmbunătățirea proceselor de ar
mind în plus peste 20 000 tcc. în
anul 1988 și chiar în perioada oare
dere, ceea ce presupune atît folosi
rea unor arzătoare corespunzătoare ' a trecut din acest an consumurile
— acestea fiind omologate de cițiva
înregistrate sint. de asemenea, cu
ani de către Centrul de Cercetări și
cîteva procente mai mari fată de
Proiectări pentru Gaz Metan din
cele preliminate. Or, toate acestea
Mediaș — cît și adoptarea unor so
se datorează, așa cum reiese și din
luții constructive mai eficiente pen
analizele efectuate periodic de către
biroul organizației de bază al cen
tru focarele de ardere. în fine, o a
tralei. neaplicăril în totalitate a ce
patra măsură inclusă în programul
lor patru grupe de măsuri tehnice
de modernizare are în vedere adop
tarea unui sistem corespunzător de
și tehnologice cuprinse în progra
automatizare, capabil să urmărească
mele de modernizare.
principalii parametri de exploatare
Despre motivele ce au condus la
aplicarea parțială a soluțiilor de
a cuptoarelor, și anume : menține
modernizare ne-a vorbit directorul
rea unui raport constant intre debi
general al Centralei Industriei Sti
tul de combustibil șl cel de aer de
clei și Ceramicii Fine, tovarășul
combustie, stabilirea presiunii în
Victor Mocanu :
cuptor intre limite predeterminate,
păstrarea topiturii din cuptor la un
— Este adevărat, măsurile din

ACȚIUNEA DE MODERNIZARE
IN UNITĂȚI DIN INDUSTRIA STICLII
nivel constant, inversarea automată
se situează doar la circa 55 la sută
din cea prevăzută a se realiza con ’ a focului in ordine strict tehnologi
că și la intervale de timp riguros
form programului de modernizare.
egale etc.
Pentru a înțelege mai bine care
este sursa acestor economii, amintim,
întreg acest set de soluții tehnice
pe scurt, care sînt principalele mă
și tehnologice ar fi trebuit să se asuri ale programului de moderniza
plice. cu prțlejul reparațiilor capi
re ce ar trebui aplicate în bloc, fie
tale, la toate cuptoarele, mari sau
căruia din cuptoarele de topit sticlă
mici, de topit sticlă. Așa cum am
căruia urmează să i se facă repara
arătat, ele au fost însă doar parțial
ția capitală. Este vorba, in primul
aplicate — de regulă ultimele două
rind. de o izolare și supraizolare cu
— de unde și reducerea consumului
materiale refractare corespunzătoa
de gaz metan se situează doar la
re a cuptoarelor. Acest lucru deter
jumătate din prevederi.
mină creșterea de 2—3 ori a randa
După cum susțin specialiștii, redu
mentului energetic al acestor agre
cerea cu un singur procent a con
gate și o prelungire a duratei de
sumului de combustibil in fabricile
funcționare între două reparații ca
de sticlă echivalează cu economisi
pitale de 1,5—2 ori. Extinzindu-se
rea a circa 8 000 tcc. Urmărind o di
acțiunea la toate cuptoarele, se anamică a consumurilor specifice de
preciază că numai pe această cale
gaz
metan pe perioada 1986—1989 se
este posibilă o reducere a consumu
constată că, intr-adevăr, pe ansam
lui de gaz metan, la nivelul anului
blul Centralei Industriei Sticlei și
1990, cu aproape 20 milioane metri
Ceramicii Fine, de la an la an. exis
cubi. îmbunătățirea geometriei cup
tă o evidentă diminuare a consumu
toarelor constituie o a doua direc
rilor. Fără discuție, faptul se dato
ție de acțiune in vederea reducerii
rează aplicării măsurilor cuprinse
consumului de energie. Aceasta în
in programul de modernizare, ceea
seamnă adincirea cuvei bazinului de
ce demonstrează cu claritate juste
topire și reducerea suprafeței bazițea și eficiența soluțiilor propuse.

programele de economisire a com
bustibilului șl energiei electrice nu
s-au realizat în totalitate și nici la
termenele stabilite. Deficientele în
registrate în activitatea de aprovi
zionare cu unele materiale refracta
re. cum ar fi electrotopitele (ni s-a
livrat doar 40 la sută din necesar)
și silica izolatoare (am primit numai
un sfert din cit aveam nevoie), pre
cum și cu o serie de termocuple (în
treprinderea din Pașcani care le
produce ne-a livrat doar 500 din cela
peste 3 300 comandate) au făcut să
înregistrăm îhtirzieri serioase în aplicarea programului de moderniza
re. Sint probleme pe care nu le-am
putut soluționa, cu toate strădaniile
noastre, la nivelul centralei. Ele au
fost insă rezolvate, de curînd. de că
tre minister și sperăm ca. începînd
din luna decembrie, cind o serie de
cuptoare de topit sticla urmează
să-și încheie ciclul de funcționare
si să intre in reparați! capitale, să
pu.em aplica întreg ansamblul de
soluții tehnice necesare moderniză
rii acestora. Doresc să precizez
de asemenea că. transpunînd în
viață indicația secretarului ge-

neral
al
partidului.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, am revăzut și
am întregit programele de moderni
zare concepute la nivelul întregii ra
muri, cu noi măsuri tehnice și orga
nizatorice. Totodată, pentru a con
tracara efectele lipsei de materiale
refractare, am luat o serie de mă
suri organizatorice șl tehnice care
au făcut posibil in acest an să în
registrăm o economie de combustibil
apropiată de cea care ar fi rezul
tat prin aplicarea soluțiilor cuprinse
in programul de modernizare. De asemenea. am adoptat documentația
tehnică de reparații capitale. în sen
sul măririi ponderii materialelor re
fractare recuperabile pînă la 30—40
la sută. Prin adoptarea acestor mă
suri a fost posibil ca după 9 luni
din acest an să ne încadrăm în toa
te normele de consum de energie
electrică și combustibil șl să realizăm
o economie relativă de combustibil,
față de aceeași perioadă a enului
trecut, echivalentă cu peste 61 000
tcc.
Sînt într-adevăr meritorii strădaniile centralei de a reduce la
__ mi....
nimum consumurile energetice din
unitățile din subordine. Trebuie pre
cizat insă că măsurile luate nu pot
suplini soluțiile tehnice prevăzute
in programul de modernizare, care
ar fi trebuit să fie aplicate în tota
litate și la termenele stabilite. în
același timp, din cele relatate de
directorul general al centralei reiese că. in afara prevederilor programului de modernizare, există încă
suficiente rezerve pe planul soluțiilor tehnice și organlzatorice
...
ce ar
putea determina diminuarea și mai
accentuată a consumurilor de hidro
carburi in industria sticlei din țara
noastră. Și tocmai de aceea este ne
cesar ca soluțiile adoptate supli
mentar. ce și-au dovedit din plin
eficiența, să nu aibă caracter sezo
nier, să nu fie folosite doar pentru
că, nu au fost aplicate alte măsuri,
ci. dimpotrivă, se cer a fi moderni
zate. menținute si după înfăptuirea
programului de modernizare.
Prin urmare, atit la nivelul cen
tralei. cit și al unităților din subor
donare trebuie să se facă mai mult
pentru a se putea atinge telul pro
pus prin aplicarea programului de
modernizare : aducerea cuptoarelor
din industria sticlei, din punctul de
vedere al consumurilor energetice,
la nivelul standardelor practicate pe
plan mondial. Pentru aceasta, facto
rii de răspundere din Ministerul In
dustriei Lemnului și Materialelor de
Construcții șl din Ministerul Indus
triei Electrotehnice. în subordinea
căruia se află întreprinderea din
Pașcani, care fabrică termocuple.
trebuie să analizeze cu exigentă și
operativitate cauzele neindepllnirll
obligațiilor contractuale și, mal ales,
să întreprindă măsurile necesare
pentru a aduce lucrurile pe făgașul
lor normal.

Vlalcu RADU

șl de noapte. Fiecare formație da
lucru are stabilită, normă zilnică
->recișă,
precisă, iar cadrele tehnice asigură
folosirea la întreaga capacitate a
tractoarelor și realizarea unor lu
crări de bună calitate".
Parcurgînd mai multe zone ale
județului am mai reținut două
aspecte care se cuvin evidențiate.
Primul se referă la organizarea
muncii. încă de eu seară, tractoarele
sint concentrate la marginea solelor
pe care urmează să se lucreze in
ziua următoare. Ca atare, activita
tea începe la primele ore ale dimi
neții și se evită pierderea de timp
cu deplasările dintr-un loc în altul.
In al doilea rînd, atelierele mobile,
care se află permanent în zona de
lucru a tractoarelor, au fost dotate
cu întreaga gamă de piese de schimb
pentru înlăturarea operativă a
defecțiunilor tehnice care mai apar.
In acest fel, se lucrează fără în
treruperi.
In unitățile din Consiliul Unie
Agroindustrial Bălăcița, graficele
zilnice la executarea ogoarelor sint
depășite simțitor. Ce forme de orga
nizare se folosesc ? Alexandru Dugăiașu, președintele consiliului agro
industrial, ne explică : „în fiecare
unitate,
inginerul-șef
răspunde
direct nu numai de încadrarea aces
tei lucrări în perioada optimă, dar
și de calitatea muncii. Tuturor me
canizatorilor aflați Ia arat li se
asigură masă caldă în cîmp. în felul
acesta, timpul bun de lucru este
folosit cu randament maxim. Mențlnind acest ritm, vom încheia la
termenul stabilit executarea ogoa
relor de toamnă pe toate cele 8 822
hectare".
Peste 70 Ia sută din suprafețele de
teren arabil pe care Ie dețin unită
țile din Consiliul Unic Agroindus
trial Devesel sînt nisipoase. Solul se
lucrează bine, uniform. Cu toate
acestea, specialiștii din unități nu
lasă efectuarea lucrărilor doar în
seama mecanizatorilor. Ei exercită
permanent o intensă activitate de
îndrumare și control. Pe inginerul
Cornel Hioară, directorul S.M.A.
Devesel, l-am întîlnit pe solele
Cooperativei Agricole de Producție
Burila Mare. Este unitatea de care
răspunde în această perioadă pentru
grăbirea ritmului la executarea
ogoarelor. La fel au procedat și
celelalte cadre din cadrul stațiunii
pentru mecanizarea
agriculturii.
„Efectuînd acum o arătură fără
greșuri, la adîncimea stabilită, în
primăvară la pregătirea terenului
vom putea elimina una și chiar două
discuiri — afirmă directorul stațiu
nii. Ca atare, vom reuși să încadrăm
semănatul într-o perioadă de timp
mai scurtă, cu efect direct asupra
nivelului recoltelor". Intre mecani
zatorii din consiliile agroindustriale
Gruia, Obirșia de Cîmp și Recea, ale
căror terenuri se învecinează, s-a
declanșat o adevărată întrecere. An
gajamentul este încheierea grabnică
a ogoarelor de toamnă pe toate su
prafețele prevăzute in plan. Ritmul
în care se muncește pretutindeni,
eforturile tot mai susținute care se
depun dau convingerea că pe ogoa
rele mehedințene se pun de pe
acum, cu răspundere sporită, bazele
viitoarelor producții, care pot șl
trebuie să fie mai mari in compara
ție cu cele realizate In acest an.

VIrqll TATARU
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1N PREGĂTIREA CONGRESULUI AL XIV-LEA AL PARTIDULUI

CONFERINȚELE DE DĂRI DE SEAMA $1 ALEGERI IN ORGANIZAȚIILE ORĂȘENEȘTI $1 MUNICIPALE
w Angajamente ferme pentru îndeplinirea obiecti
velor de dezvoltare economico-sociaiă a orașelor
și municipiilor — spirit revoluționar în traducerea
lor în viață • Atributele unui stil de muncă dinamic,
eficient: aplicarea hotărîrilor adoptate, creșterea
Desfășurată în climatul de puter
nică angajare revoluționar-patriotică ce caracterizează intreaga acti
vitate a partidului și poporului nos
tru in această perioadă premergă
toare Congresului al XIV-lea. Con
ferința organizației municipale de
partid Turda a prilejuit o puternică
manifestare de adeziune deplină a co
muniștilor la istorica Hotărîre a Ple
narei C.C. al P.C.R. privind reînvestirea tovarășului Nicolae Ceaușescu
în suprema funcție de secretar ge
neral al partidului — opțiune poli
tică ce constituie garanția sigură a
înaintării ferme a patriei noastre pe
calea luminoasă a construcției so
cialiste și comuniste.
Urmare a grijii statornice de care
s-a bucurat din partea partidului și
statului, personal a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, prezent de mai
multe ori. împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, în unitățile muni
cipiului Turda, această străveche așezare românească se prezintă acum
cu o industrie puternică, modernă,
în anii de după Congresul al IX-lea
au fost construite aici peste 20 ca
pacități noi de producție, iar toate
celelalte âu fost modernizate. Productia-marfă industrială a crescut,
in aceeași perioadă, de peste 4,5
ori, volumul exportului de 5 ori. Au
fost date în folosință peste 12 000 de
apartamente și alte obiective socialculturale și edilitar-gospodărești.
în darea de seamă prezentată în
cadrul conferinței și în cuvintul
unor delegați, printre care Elena
Faur, maistru, secretarul comitetului
de partid de la întreprinderea de
Sticlărie, Gabriela Săvan, laborantă,
secretarul comitetului de partid de
la întreprinderea de Produse Re

fractare „9 Mai". Kun Ștefan, șeful
Stației C.F.R. Ttirda, Silvia Todoran,
profesoară la Școala Generală nr. 7,
și alții, s-a arătat că o caracteris
tică esențială a activității desfășu
rate de organele și organizațiile de
partid in perioada analizată a con
stituit-o creșterea rolului lor politic
în conducerea activității din între
prinderi și instituții pentru mobili-

ducție-marfă in valoare de peste 259
milioane lei. iu pe 10 luni din acest an. de peste 100 milioane lei.
S-a acționat eficient de către or
ganizațiile ție partid si in direcția
intensificării preocuoărilor pentru
realizarea producției fizice, șl îndeo
sebi a exportului, ceea ce a făcut
ca volumul producției de export
să crească in 1988. față de anul pre

răspunderii comuniștilor pentru înfăptuirea lor
• Promovarea mai curajoasă a creativității, a me
todelor noi de muncă — o cerință firească în acti
vitatea organizațiilor de partid pentru înfăptuirea
pared de la întreprinderea de Ma
teriale de Construcții, Constantin
Găietan, inginer, directorul Combi
natului de Lianți și Materiale Re
fractare, Tlberiu Rodeanu, inginer,
șeful secției de cercetări științifice și
inginerie tehnologică a Institutului de
Chimie Anorganică din Metale Ne
feroase, Lucreția Bălgrădean, secre
tarul comitetului de partid de la în

Controlul temeinic poate stimula
amplificarea experienței bune
zarea comuniștilor, a tuturor colec
tivelor de oameni ai muncii la înde
plinirea sarcinilor economice. Fap
tul că s-a urmărit — s-a relevat de
către vorbitori — ca fiecare organi
zație' de partid să pună pe primul
plan analiza la fața locului a modu
lui în care comuniștii se preocupă de
îndeplinirea sarcinilor încredințate,
că s-a intervenit operativ pentru eli
minarea unor neajunsuri din activi
tatea întreprinderilor și instituțiilor
a făcut ca acestea să obțină rezul
tate bune în activitatea economicosociaiă. în cadrul conferinței s-a
raportat că, prin aplicarea măsurilor
din programele de perfecționare și
modernizare a producției, pe ansam
blul municipiului s-a înregistrat, in
1988, față de 1987. un spor de pro-

cedent, cu aproape > 94 milioane lei,
iar în perioada care a trecut din
acest an să fie livrate suplimen
tar beneficiarilor de peste hotare
1 400 tone carbonat de potasiu,
produse electrotehnice în valoare de
13 milioane lei și 100 000 mp covor
pvc, să fie onorate integral contrac
tele și comenzile încheiate cu par
tenerii externi. Aceste realizări au
fost obținute în condițiile economisi
rii a 20 000 mc gaze naturale. 190 000
MWh energie electrică, ale diminuă
rii continue a cheltuielilor de pro
ducție.
în cuvîntul lor, Olivia Rus, la
borantă ceramistă, secretarul comi
tetului de partid de la întreprinde
rea „Electroceramica", Dorel Marcu,
tehnician, secretarul comitetului de

treprinderea „Chimica", au arătat că
pentru realizarea planului la pro
ducția fizică, a exportului, organiza
țiile de partid au urmărit cu con
secvență aplicarea măsurilor de mo
dernizare a tehnologiilor și fluxuri
lor de fabricație, asimilarea și intro
ducerea în fabricație a unor produse
noi, cu performanțe calitativ superi
oare, perfecționarea pregătirii pro
fesionale a personalului muncitor,
desfășurarea • unei mai eficiente
munci politico-educative. Au arătat,
totodată, că rezultatele economice
puteau fi mult mai bune dacă comi
tetele și birourile organizațiilor de
partid ar fi acționat mai ferm pen
tru aplicarea propriilor hotăriri, pen
tru creșterea răspunderii comuniști
lor în îndeplinirea sarcinilor încre

dințate. și îndeosebi a celor cu func
ții de răspundere în organizarea și
desfășurarea proceselor de produc
ție. Nerealizarea integrală de către
unele întreprinderi ,a prevederilor
de plan la producția fizică și export,
la productivitatea muncii si la cos
turi este urmarea, in egală măsură,
atît a inconsecventei, cit si a efi
cientei scăzute a acțiunilor inițiate
de organizațiile de partid, de consili
ile oamenilor muncii. Au fost de
asemenea aduse critici comitetului
municipal de partid, biroului aces
tuia, care nu întotdeauna au asigu
rat o activitate de control și îndru
mare a organizațiilor de partid
temeinică, nu au urmărit buna orga
nizare și desfășurare a adunărilor
generale ale organizațiilor de partid,
creșterea rolului acestora in soluțio
narea unor probleme cu care s-au
confruntat colectivele de muncă.
Sarcinile sporite de producție ce
revin fiecărui colectiv de muncă din
cadrul municipiului in 1990 și în
viitorul cincinal impun cu acuitate,
au spus în cuvîntul lor vorbitorii,
necesitatea perfecționării stilului și
metodelor de muncă, promovării mai
curajoase a noului, dezvoltării și fi
nalizării activității de creativitate a
comuniștilor, a tuturor oamenilor
muncii.
Conferința și-a exprimat hotărîrea de a mobiliza întreaga capacitate
a organelor și organizațiilor de
partid, de masă și obștești pentru a
transpune
exemplar
în
viață
grandiosul program de muncă și
luptă ce va fi adoptat de Congresul
al XIV-lea ai partidului.

Marin OPREA
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Promovarea noului cere Ocolirea neajunsurilor întirzie
rezolvarea problemelor
perseverență în afirmarea
metodelor înaintate
Noua ipostază de tînăr și modern'
centru industrial, pe care a cîștigat-o
intr-un tumultuos elan constructiv
orașul Alba Iulia după Congresul
al IX-lea al partidului, a fost preg
nant evidențiată in dezbaterile din
eadnii ConfCrihtei de dare de seamă
și alegeri a organizației municipale
de partid Alba Iulia. FirUl roșu al
luărilor de cuvint l-a constituit toc
mai preocuparea majoră a organiza
țiilor de partid, a colectivelor pe
care le reprezentau vorbitorii pen
tru valorificarea superioară, in con
textul îmbunătățirii de ansamblu a
activității economico-sociale, a po
tențialului industrial al acestei stră
vechi așezări, în care trecutul glo
rios devine mai strălucitor prin cti
toriile prezentului înnoitor. Astfel,
rezultatele obținute — ..în actualul
cincinal, față de 1985, producția-marfă industrială a crescut cu 25,3 la
sută, productivitatea muncii cu 21,4
la sută și s-au creat 2 280 noi locuri
de muncă", s-a subliniat în darea
de seamă — au reprezentat supor
tul unor preocupări intense pentru
a munci în continuare mai bine și
mai eficient.
„întreaga activitate din întreprin
derea noastră s-a situat în perioada
pe care o analizăm pe un drum as
cendent. A crescut cu 39 la sută
producția de piese turnate, s-a du
blat producția de unelte și scule, arăta Vasile Sopa, secretarul comite
tului de partid de la întreprinderea
Mecanică. Aceste realizări ne dau
încredere si în îndeplinirea sarcinilor
pe acest an. pe întregul cincinal. Nu
avem nici un motiv de automulțumire. atitudine străină spiritului re
voluționar. Cu atit mai mult, cu cît
mai avem probleme .u realizarea la
zi a producției fizice, rebuturile de
pășesc încă normele adfnise atît la
piesele turnate, cit și la cele forja
te. Eliminarea acestor neajunsuri
depinde de calitatea muncii pe care
o vom desfășura de aici înainte.
Pentru că existenta lor denotă că
resorturile muncii organizatorice și
activității politico-ideologice ale or
ganizațiilor de partid nu au acțio
nat cu perseverenta necesară în această direcție. în viitor, cind vor
bim despre producție, va trebui să
vorbim mai mult despre oameni,
despre munca lor. despre capacita
tea noastră de a-i educa să mun
cească mai bine. Aici se află facto
rul mobilizator al acțiunilor de or
ganizare si modernizare, de înnoire
și perfecționare ale producției. De aceea, comitetul de partid și-a pro
pus să îmbine educația comunistă
cu perfecționarea pregătirii profe
sionale. acțiune care cuprinde în
prezent, în diverse forme, 2 300 de
oameni ai muncii".
Implicarea organizațiilor de partid
ca forță motrice a potențării ener
giilor creatoare ale colectivelor in
susținerea și dezvoltarea unor ini
țiative muncitorești se soldează, cum
este firesc, cu importante efecte in
planul educației revoluționare, al
formării unor atitudini înaintate
fată de muncă. Comuniștii — așa
cum s-a relevat și în conferință —
sînt promotori consecvenți ai luptei
pentru nou. De mai multi ani, la
întreprinderea „Ardeleana" a apă
rut o valoroasă inițiativă privind
confecționarea unor produse din ma
teriale recuperate. Organizațiile de
partid din întreprindere au preluat
această inițiativă, au dezvoltat-o și
perfecționatro. au creat la fiecare
loc de muncă o nouă atitudine față
de economisirea materiilor prime și
rentabilizarea tuturor produselor.
Avea astfel suficiente motive tova
rășa Paraschiva Scheau. secretar al
comitetului de partid de la între
prinderea „Ardeleana", să susțină în
conferința municipală de partid că
„autoconducerea se exercită prin
fapte de muncă. în acest an am rea
lizat 92 000 perechi de încălțăminte
din materiale recuperate. Astfel, ini
țiativa de acum cițiva ani a devenit
un Indicator al planului de produc
ție, pe care ni l-am asumat cu în

treaga răspundere de producători și
proprietari".
Deschiderea spre nou. Întreținerea
unei continue stări de emulație,
preocuparea pentru stimularea cre
ației tehnico-științifice, așa cum
au evid'ehțiat Ioan Arghhiș, directo
rul întreprinderii de Utilaje. Lucia
Corpodean, secretar al Comitetului
de partid de la întreprinderea de
Covoare, loan Nistor, secretarul co
mitetului de partid de la întreprin
derea de Transporturi Auto, carac
terizează in tot mai mare măsură
activitatea organizațiilor de partid,
în sprijinul acestei idei, vorbitorii
au adus argumente proaspete, fapte
înnobilate de strălucirea muncii
pentru țară. Tezele pentru Congre
sul al XIV-lea al partidului, preve
derile mobilizatoare ale Programului-Directivă, însușite de comuniști
ca programe de muncă și luptă re
voluționară, oferă orizonturi noi
muncii de partid, pe care și Confe
rința organizației municipale , de
partid Alba Iulia, prin întreaga ei
desfășurare, le-a evidențiat pe larg,
pe fundalul unei susținute angajări
în direcția îmbunătățirii și perfec
ționării întregii activități.
Conferința organizației municipale
de partid Alba Iulia a reușit astfel
să devină, în cea mai mare parte,
un cadru de dezbatere activă, crea
toare a sarcinilor care decurg din
documentele pregătitoare pentru
Congresul al XIV-lea al partidului
și un bun prilej de schimb de expe
riență cu privire la perfecționarea
activității de partid. Acest obiectiv
a fost realizat în atmosfera de pu
ternică angajare revoluționară a delegaților, in numele tuturor comu
niștilor, pentru realizarea planului
pe acest an și pe întregul cincinal,
urmind neabătut exemplul înflăcă
rat al tovarășului Nicolae Ceaușescu.
pentru a cărui realegere in funcția
supremă de secretar general al
partidului conferința s-a pronunțat
intr-o vibrantă unanimitate.

Ștefan DINICA
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(Urmare din pag. I)
făptuirea programelor de perfecțio
nare a organizării si modernizare a
proceselor de producție, ne ridi
carea nivelului profesional si de
cultură generală al tuturor oamenilor
muncii.
în cadrul conferințelor vor fi
examinate, de asemenea, stadiul dez
voltării economico-sociale in profil
teritorial, modul in care au fost .în
făptuite
indicațiile
secretarului
general al partidului privind întoc
mirea și definitivarea programelor
de dezvoltare economico-sociaiă a
orașelor, a comunelor, a județelor,
tn acest context, o atenție deosebită
trebuie acordată îndeplinirii progra
melor locale privind autoconducerea
și autoaprovizionarea pentru asigu
rarea bunei aprovizionări a popu
lației cu produse agroalimentare și
bunuri industriale de consum, pen
tru îmbunătățirea activității unități
lor din cooperație, comerț si ali
mentație publică, pentru eliminarea
neintirziată a lipsurilor care se mai
manifestă în aceste sectoare.
în expunerea prezentată Plenarei
lărgite a C.C. al P.C.R., tovarășul
Nicolae Ceaușescu, stabilind o strînsă unitate dialectică intre factorii
obiectivi și subiectivi, a subliniat
rolul de conducător politic al parti
dului nostru comunist,- al partidelor
comuniste, al forțelor revoluționare,
în general, care au menirea de a
Înțelege și de a asigura aplicarea
în cele mai bune condiții a legilor
obiective în edificarea societății so
cialiste la condițiile concrete. Arătînd cu toată claritatea că partidul
nostru nu-și propune și nu trebuie
să-și propună in nici un fel șă în
locuiască organele de stat și orga-

Sint grăitoare transformările din
viața orașului Filiași. transformări
ce își au temeiul in politica promo
vată consecvent de partidul nostru,
de marele său conducător, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. in anii glorioși
ce au urmat Congresului al IX-lea
al partidului, de dezvoltare echili
brată. armonioasă a tuturor zonelor
și localităților patriei. Dovada 7 în
ultimul pătrar de veac. Filiașiul a
beneficiat de un volum de investiții
ce depășește 2 miliarde de lei,: fiind
construite modernele întreprinderi de
transformatoare și; motoare electri
ce. de mecanică', de piese energetice.’
o mare centrală termică, peste 2 000
apartamente, alte obiective socialculturale și edilitar-gospodărești.
Pe temelia trainică a acestor mă
rețe înfăptuiri și în lumina orien
tărilor cuprinse în documentele pro
gramatice pentru Congresul al XIVlea. in
cuvîntările
tovarășului
Nicolae Ceaușescu. s-a desfășurat
Conferința organizației orășenești de
partid Filiași. Aceasta a constituit o
analiză cu adevărat exigentă, făcută
prin prisma muncii și spiritului de
partid, a implicării comitetului oră
șenesc de partid a celorlalte orga
nizații de masă și obștești în înde
plinirea. în primul rind, a sarcinilor
de plan. Deși in perioada analizată
s-au înregistrat o serie de realizări
lăudabile, darea de seamă s-a oprit
pe îndelete asupra neajunsurilor, făcînd o analiză lucidă a cauzelor ce
le-au generat, așezind alături de ele
pe cei ce se fac vinovați : fie că a
fost vorba despre membrii biroului
comitetului orășenesc de partid, fie
de alți comuniști din întreprinderi,
instituții sau organizații de masă și
obștești. Practic, aria de manifestare
â criticii a cuprins. în primul rînd.
pe comuniștii investiți cu munci dc
conducere, cărora, asa cum arăta
secretarul general al partidului nos
tru. le revin sarcini sporite privind
îndeplinirea exemplară a răspunde
rilor încredințate. Un exemplu din
multe altele : darea de seamă a re
ținut faptul că unele neajunsuri in
activitatea
politico-organizatorică
constatate la întreprinderea de
Transformatoare și Motoare Electri
ce au determinat aici o activitate economică necorespunzătoare — res
tante de olan, un mare număr de
ore întreruperi in funcționarea uti

nismele democrației muncitoreștirevoluționare, care au datoria să
asigure buna organizare și desfășu
rare a întregii vieți economico-so
ciale, secretarul general al parti
dului nostru a subliniat totodată că
organele și organizațiile de partid,
comuniștii care lucrează in diferite
sectoare ale activității economicosociale și de stat poartă intreaga
răspundere pentru activitatea aces
tor organisme, pentru aplicarea fer
mă a legilor țării in toate domeniile.

lajelor. nefinalizarea tuturor măsu
rilor din programul de modernizare.
Vinovat de aceasta stare de lucruri
este și directorul întreprinderii, to
varășul Constantin Băroulea. care
nu a manifestat fermitate și exigen
tă pentru intărirea ordinii și disci
plinei, pentru creșterea răspunderii
cadrelor de conducere, se arăta în
darea de seamă. Apreciere menită
să pună pe gînduri pe un comunist,
să îndemne la o analiză autocritică
a celor vizați, la inițierea de măsuri
corespunzătoare pentru înlăturarea
neajunsurilor. Cu toate acestea, di
rectorul criticat, comunist și el. care
a deschis lista eelor 17 participant
la dezbateri, a vorbit pe deasupra,
la modul general, criticînd pe drept
comitetul de partid al întreprinderii
pentru lipsurile în stilul și metodele
muncii sale, dar neamintind absolut
nimic despre propria activitate. în
schimb, s-a arătat foarte ferm pe te
renul invocării unor cauze obiective,
lăsind impresia că numai acestea ar
fi generat o slabă activitate econo
mică. Argumente care, la confrun
tarea cu realitatea, cu adevărul, e
greu de spus cît rezistă. „Contami
nați", probabil, de „tonul" dat de
primul vorbitor sau crezînd poate
că „dacă darea de seamă a spus to
tul. ce mai putem spune noi in
plus
și alți participant la dezba
teri. printre care Dumitru Mosorescu
și Ilina Măceșeansi. au încercat fie
să repete unele aspecte deja con
semnate în darea de seamă, fie să
facă apel la cîteva fraze ce nu spu
neau nimic privitor la îmbunătățirea
muncii de partid. Probabil că și ur
mătoarele luări de cuvint ar fi mers
pe acest făgaș dacă nu s-ar fi inter
venit cu îndemnul la combativitate
și la manifestarea spiritului de răs
pundere comunistă, pentru evalua
rea critică a propriei activități, pen
tru numirea căilor și metodelor con
crete. a acțiunilor politico-organizatorice si educative ale organelor șl
organizațiilor de partid in vederea eIlminării neajunsurilor semnalate.
Comuniștii Emil Nicolicioiu. Marin
Dan și George Pescaru au relevat,
printre altele, In spirit autocritic,
necesitatea conjugării eforturilor
comuniștilor cu ale conducerilor colect’ve din fiecare unitate pentru în
deplinirea exemplară a planului,
sporirea calității produselor, a ca

lității programelor de perfecționare
și pregătire profesională, politicoeducativă a forței de muncă.
„Cu toate că dispunem de o bază
tehnico-materialâ adecvată, aceasta
nu se folosește corespunzător, iar
procesul instructiv-educativ nu se
ridică la nivelul exigențelor. Iată de
ce ne propunem să conlucrăm mai
fructuos cu unitățile industriale
unde-și desfășoară practica produc
tivă elevii noștri" — arăta in con
ferință prof. Anton Ciocioc.
Comuniștii Adriana Ionescu. Du
mitru Sirbu și Mihai Candidata,
concomitent cu asumarea unor an
gajamente concrete prin care colec
tivele pe care le-au reprezentat vor
întimpina Congresul al XIV-lea. au
făcut referiri și la îmbunătățirea ac
tivității politice în domeniul prestă
rilor de servicii, al industriei mici, al
aprovizionării ritmice a populației,
îndeosebi cu produse agricole proas
pete. obținute în zona orașului. Alți
vorbitori, printre care Nicu Marines
cu. Eustațiu Vasilescu. Grigore Manolea și Florentina Badea-Onesini,
au argumentat necesitatea' întăririi
vieții interne de partid, a răspunde
rii comuniștilor, sporirii rolului or
ganizațiilor de masă si obștești.
„Răspunzător de faptul că la aso
ciația economică intercooperatistă
pentru creșterea și îngrășarea ovi
nelor s-au manifestat grave acte de
indisciplină, care au dus la pierderi
de animale, se face și comitetul de
partid al C.A.P. Filiași, care n-a luat
atitudine fată de lipsuri, n-a acțio
nat preventiv pentru evitarea unor
astfel de abateri" — spunea în con
ferință. Aurelia Haideț.
Participanții la dezbaterile din
conferință, in numele celor peste
3 000 de comuniști, s-au angajat să
organizeze mai riguros întreaga ac
tivitate de partid, să perfecționeze
stilul și metodele de lucru, promovînd în munca de zi cu zl spiritul
de partid, așezat sub semnul exi
genței și intransigentei față de nea
junsuri. astfel incit, printr-o activi
tate politico-organizatorică susținută,
eficientă, să se determine deplina
punere în valoare a potențialului
tehnic si uman de ca're dispune ora
șul Filiași.

multă pricepere a activului de
partid, amplificarea mal accentuată
a spiritului critic și autocritic, in
tărirea continuă a vieții interne de
partid, dezvoltarea mai puternică a
democrației de partid, respectarea
neabătută a principiului muncii și
conducerii colective, paralel cu în
tărirea răspunderii personale, intă
rirea legăturii cu masele. De aseme
nea, trebuie relevată necesitatea
unei mai bune îndrumări a organi
zațiilor de masă și obștești, a orga

în preocupările privind perfecțio
narea activității de partid, o impor
tanță deosebită trebuie să se acorde
activității ideologice, politico-edu
cative, pregătirii politice a mem
brilor partidului, a tuturor oameni
lor muncii la nivelul exigențelor
actuale, al complexelor obiective
cuprinse în documentele programa
tice pentru Congresul partidului.
Aprecierile din expunerea secreta
rului general al partidului la Ple
nara lărgită a C.C. al P.C.R., din

Nicolae BABALAU
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exemplară a obiectivelor revoluției tehnico-științifice și noii revoluții agrare • Participarea la dezba
teri — intre atitudini active, creatoare, și intervenții
generale, stereotipe, nefolositoare perfecționării
muncit

Răspunderea înseamnă
și combativitate
Dintr-un anumit punct de vedere.
Conferința organizației orășenești de
partid Urziceni s-a desfășurat im
pecabil. Programul lucrărilor a fost
respectat scrupulos. Este si acesta
un aspect care reflectă o stare de
disciplină, de organizare bună a
unei acțiuni de o amploare și im
portantă cu totul deosebite pe plan
local.
Conferința s-a constituit înainte
de orice intr-un for al democrației
comuniste, care a dat expresie, ca
pretutindeni. în toate adunările și
conferințele organizațiilor de partid,
adeziunii la Hotărirea Plenarei C.C.
al P.C.R. din iunie a.c.
privind
propunerea de realegere a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu in funcția
supremă de secretar general al
partidului. Multi vorbitori au asociat
constatarea că urbea lor a devenit
ceea ce niciodată și nimeni n-ar fi
cutezat să gîndească cu numai două
decenii în urmă, pentru că in anii
de după Congresul al IX-lea al
partidului s-a trecut ferm la dezvol
tarea armonioasă a tuturor județe
lor șl localităților tării, ceea ce a
însemnat si aici considerabile efor
turi materiale si financiare ale sta
tului. o mare grupare, organizare si
valorificare a forțelor șî posibilită
ților locale. Urmărind desfășurarea
dezbaterilor din cadrul conferinței
organizației orășenești de partid, a
devenit evidentă mîndria delegatilor pentru a înfățișa, pe scurt, con
vingător. fiecare în domeniul său
de activitate, remarcabilele realizări
din anii construcției si victoriei so
cialiste și în acest pierimetru de
tară.
O succintă privire retrospectivă
asupra cîtorva idei exprimate de
unii vorbitori în cadrul conferinței
ar putea fi rezumate astfel : Aurel
Ghiu, directorul întreprinderii de
Ferite, puternică citadelă a industriei electronice și electrotehnice,
creată în anii de după
___ Congresul al
IX-lea al partidului : „Experiența
ne-a dovedit că in întreaga noastră
activitate șansa reușitei tuturor acțiunilor o constituie accentuarea
muncii comitetului de partid si a
consiliului oamenilor muncii în
mijlocul oamenilor, la ’locurile lor
de muncă. Ne vom reconsidera și
perfecționa continuu stilul propriu
. ___
de muncă pentru a fi si mai recep
tivi și prompți în valorificarea gîndiril creatoare a colectivului ; vom
avea grijă ca principiul îmbină
rii muncii și răspunderii colec
tive ou cel al răspunderii per
sonale — așa cum o cere cu
insistență secretarul general al
partidului — să fie înțeles și apli
cat armonios". Mihai Stanciu. secre
tarul comitetului de partid de la în
treprinderea de Industrializare a
Sfeclei de Zahăr : „Preocupările
noastre, aici, la Urziceni, sint îndreptate spre aplicarea, întocmai a
orientărilor și indicațiilor date de
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul vizitei de lucru în județul nos
tru, la Fabrica de Zahăr din Tăndărei. unde a subliniat necesitatea am
plificării programelor de moderni
zare în scopul sporirii randamen
tului de extracție și reducerii pier
derilor tehnologice. Punînd în va
loare propunerile făcute In adună
rile generale de partid, tn dezbate
rile cu oamenii muncii, s-a reușit
aplicarea pe scară largă a progra
mului de reconditionare a pieselor
de schimb, volumul acestora fiind de
peste 80 Ia sută" ; loan Uisselt, di
rectorul întreprinderii de Articole
Sportive Camping, a argumentat
preocupările organizației de partid și
colectivului de muncă pentru a-și
consolida, an de an, un loc de frunte
In întrecerea cu unitățile din ramură,
relevînd preocuparea de a asigura
ca 52 la sută din volumul produc
ției să fie destinat exportului : Ele
na Zauca, secretar al comitetului
de partid de Ia cooperativa „Unirea
Meșteșugarilor", a vorbit despre
unele, aspecte concrete ale urmăririi
aplicării hotărîrilor adoptate, gă
sind cu cale să formuleze autocri
tic cite un „nu" — neînsoțit de o

cu strictețe a legilor țării, ■ prin
cipiilor eticii și echității, a norme
lor muncii și vieții comuniștilor,
aceasta reprezentînd cel mai eloc
vent criteriu de apreciere a efi
cienței activității politico-educative.
Pornind de la cerințele Programu
lui ideologic al partidului, conferin
țele de partid sînt chemate să sta
bilească modalități concrete în di
recția cunoașterii și prețuirii isto
riei patriei, a tradițiilor de luotă
ale clasei muncitoare, ale gloriosu

Moment important de analiză si angajare in perfectionarea intregii activități
în lumina acestor cerințe princi
piale, fundamentale, conferințele
județene de partid trebuie să situe
ze in centrul dezbaterilor analiza
felului în care s-au asigurat perfec
ționarea muncii organizatorice, a
stilului și metodelor de lucru, apli
carea cu toată fermitatea a hotărîrilor de partid și legilor țării, a In
dicațiilor secretarului general al
partidului, ca una din condițiile de
bază ale exercitării eficiente a rolu
lui de conducător politic de către
organele și organizațiile de partid.
Evidențiindu-se importanța pe care
o are creșterea spiritului revoluțio
nar în viața și activitatea fiecărei
organizații, a fiecărui organ de
partid, a comuniștilor. îndeosebi a
cadrelor de conducere, este necesar
ca in conferințele județene de partid
să se pună un accent deosebit pe
o cît mai judicioasă repartizare și
folosire a forțelor, utilizarea cu mai

nismelor democrației muneftoreștirevolutionare, exercitării mai ferme
a dreptului de control, în așa tel
incit fiecare organism social să-și
îndeplinească mai bine rolul, atri
buțiile și sarcinile ce ii revin.
O deosebită atenție trebuie să re
vină preocupărilor privind creșterea
numărului membrilor de partid din
rindul muncitorilor, inclusiv in or
ganele de conducere, pentru păs
trarea
caracterului revoluționar,
combativ al partidului. Toate aces
tea trebuie să determine o schim
bare radicală a stilului, a metodelor
de muncă ale organelor și organi
zațiilor de partid, mutarea centru
lui activității de partid în rindul
maselor, mai exact în fabrică, în
cooperativa agricolă, în învățămînt,
în cercetare. în mijlocul muncitori
lor, al țăranilor, al tuturor acelora
care asigură înfăpuirea politicii
partidului.

Tezele pentru Congresul al XIV-lea
al partidului, privind o anumită răminere in urmă a nivelului activi
tății politico-educative față de dez
voltarea forțelor și relațiilor de
producție, impun ca in cadrul con
ferințelor județene să se abordeze
cu maximă răspundere căile de îm
bunătățire radicală a muncii in
acest domeniu,, avindu-se in vedere
că îndeplinirea sarcinilor ce revin
comuniștilor,
tuturor
oamenilor
muncii este nemijlocit legată de ca
pacitatea de înțelegere a cerințelor
noi. de gradul pregătirii politicoideologice. îmbunătățirea continuă
și sporirea forței educative a între
gii activități de propagandă trebuie
să-și găsească expresia în mobili
zarea oamenilor muncii la realizarea
sarcinilor de producție, într-o atitu
dine înaintată fată de muncă, față
de apărarea și îptărirea continuă a
proprietății socialiste. în respectarea

lui nostru partid comunist, dezvol
tării patriotismului revoluționar, so
cialist. a cunoașterii realizărilor
obținute de poporul român în
amplul proces al revoluției șl con
strucției socialiste, cu deosebire în
perioada de după Congresul al
IX-lea, cea ma.1. bogată în împliniri
din intreaga existență multimilenară
a poporului nostru. Totodată, in
lumina
tezelor
și
aprecierilor
tovarășului Nicolae Ceaușescu, con
ferințele județene de parjid repre
zintă un bun prilej de demascare
și combatere a teoriilor retrograde,
antisocialiste si anticomuniste, de
respingere cu fermitate a încercă
rilor de denigrare și destabilizare a
țărilor socialiste, a concepțiilor re
formiste ce teoretizează confuz legi
timitatea pluralismului politjc. in
condițiile socialismului, așa-zlsele
avantaje ale economiei de piață, ale
reprivatizăriî și fărîmițării proprie

analiză temeinică. carie să ofere
perspectiva îmbunătățirii muncii —
cind. s-a referit la îndrumarea orga
nizației de sindicat si U.T.C.. la
aplicarea propunerilor oamenilor
muncii făcute cu diferite prilejuri.
Și. urmîndu-i parcă exemplul de
autocritică formală, alți vorbitori,
precum Gheorghe Herea, șef de
brigadă la Întreprinderea-Antrepriză
de Construcții-Montaj
Industrial
(„din vina noastră n-am predat la
termen zeci de apartamente. nu
ne-am îngrijit de calitatea lucrări
lor de finisai pentru care a fost ne
voie de multe remedieri") ; Marga
reta Barbu, președintele comitetu
lui orășenesc al sindicatelor, a pus
de asemenea cîte un simplu „nu"
în fața referirilor la felul cum au
fost sprijinite grupele sindicale sau
cum acționează sindicatele din în
treprinderile și instituțiile orașului
pentru întărirea ordinii și disci
plinei.
N-am pututl retine din desfășura
rea dezbaterilor conferinței o pro
punere. o sugestie privind perfec
ționarea stilului de muncă al co
mitetului orășenesc de partid sau
măcar o critică adusă felului de a
munci al acestuia. în schimb, n-au
fost puține mulțumirile, elogiile aduse forului local de partid, birou
lui acestuia. în definitiv, dacă a
muncit bine și a obținut rezultate
merituoase, comitetul orășenesc, bi
roul său nu și-au făcut decit- da
toria. De ce. de pildă. pen
tru realizări unii sînt generoși cu
felicitările, iar pentru neîmpliniri
(mari rămîneri în urmă la producția-marfă, investiții, la cheltuieli ma
teriale, la realizarea exportului — „în
1988 exportul a reprezentat numai 6
la sută, iar pe 9 luni din 1989 doar
4 la sută din totalul producției
marfă" — s-a consemnat în darea de
de seamă) nici un cuvint critic.
Ascultîndu-i pe vorbitori, am re
marcat că aproape fără nici o ex
cepție ei au prezentat un fel de
rapoarte, de informări privind sta
diul îndeplinirii sarcinilor de plan
și unele aspecte ale activității orga
nizațiilor de partid din unitățile
economice sau instituțiile pe care
le-au reprezentat la conferință. Sînt
necesare și bine venite asemenea ra
poarte dacă nu se referă exclusiv la
detalii tehniciste, la aspecte margi
nale. de interes limitat si oferă ca
drul unui veritabil schimb de expe
riență, al confruntării metodelor de
muncă folosite, cu reușitele sau ne
reușitele lor. care să ridice ștacheta
abordării problemelor la nivelul or
ganului local de partid. Or. luările
de cuvînt la care ne-am referit
n-au urmat acest curs și n-au avut,
evident, eficiența scontată.
O bună organizare a conferinței
orășenești de partid ar fi însemnat,
desigur, mult mai mult decît cir
cumscrierea lucrărilor ei în cadrul
programului stabilit. Preocuparea
pentru conținutul și substanța dez
baterilor. care să stabilească mă
suri cuprinzătoare, clare pentru în
tărirea capacității de organizare si
mobilizare a organelor si organiza
țiilor de partid in vederea unirii for
țelor spre îndeplinirea unor obiective
precise, se cere să fie preponderen
tă. Perfecționarea stilului de muncă,
prin afirmarea modului revoluționar
de a gîndi și acționa și folosirea mij
loacelor specifice muncii de partid în
soluționarea problemelor dezvoltării
economico-sociale în profil teritorial,
este de neconcerut fără un efort
perseverent din partea fiecărui
membru al partidului. îndeosebi a
cadrelor cu funcții de răspundere,
pentru continua desăvîrsire a pre
gătirii politico-profesionale. Or. ne
ajunsurile semnalate în desfășura
rea lucrărilor Conferinței organiza
ției orășenești de partid Urziceni
denotă că. pe lingă numeroasele si
frumoasele realizări din diferite do
menii, există încă unele rămîneri
în urmă tocmai în această privință.

Constantin MORARII
Mihai VIȘOIU

tății socialiste și alte asemenea
„teorii" condamnate de mersul is
toriei, arătind clar că țara noastră
nu va fi niciodată terenul aplicării
lor, că, sub conducerea partidului,
poporul nostru își va continua
neabătut mersul pe calea făuririi
societății socialiste multilateral dez
voltate, spre comunism, amplificind
și perfecționînd experiența acumu
lată, valorificînd tradițiile și realită
țile proprii, respectînd și aplicînd
creator principiile de bază ale so
cialismului științific, cu încredere
nestrămutată în superioritatea de
nețăgăduit a orînduirii socialist^ —
direcții jalonate cu limpezime în
documentele
pentru
cel
de-al
XIV-lea Congres al partidului.
Conferințele județene de partid
au înalta menire ca, prin întrea
ga lor desfășurare, prin hotărîrile adoptate, prin înfăptuirea exemplară a prevederilor lor, să
determine mobilizarea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii la
înfăptuirea planurilor și programe
lor de dezvoltare economico-sociaiă
a patriei noastre socialiste, să cree
ze o largă emulație participativă
menită să asigure intîmpinarea
istoricului forum al partidului cu
rezultate din cele mai bune în toate
domeniile de activitate, expresie a
unității de voință și acțiune a po
porului condus de partid, a devota
mentului înalt cu care urmează
partidul pe strălucitul conducător
de partid și țară, marele Erou al
României
socialiste,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a cărui realegere
în fruntea partidului, la Congresul
al XIV-lea, constituie suprema
garanție a progresului continuu al
patriei, a existenței ei libere, dem
ne, independente, socialiste.
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ÎN PREAJMA CELEI DE-A 72-A ANIVERSĂRI A MARII REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE
Afirmarea puternică a principiilor
socialismului
în evoluția sa. socialismul con
temporan se implică tot mai mult,
pe de o parte, in procesele ce se
petrec pe plan mondial, la scară
planetară, iar, pe de altă parte, tra
sează căi sociale noi, în condițiile
schimbărilor globale, proounind me
tode proprii pentru rezolvarea pro
blemelor care apar in desfășurarea
progresului. Marele Octombrie, care
in fapt a pus temeliile acestui au
tentic proces în continuă dezvoltare,
a fost prevestitorul transformării
lumii pe principii umanitare.
Țara Sovietelor intimpină cea
de-a 72-a aniversare a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie In
condițiile adîncirij procesului de
înnoire revoluționară pe toate pla
nurile vieții. Ca urmare a transfor
mărilor petrecute în societate duDă
Plenara C.C. al P.C.U.S. din aprilie
1985, după cel de-al XXVII-lea Con
gres al partidului, după cea de-a
XfX-a Conferință unională și după
primul Congres al deputaților po
porului, In U.R.S.S. se desfășoară o
maturizare a socialismului tn viziu
ne leninistă, se făurește o nouă
structură umanitară a relațiilor so
ciale, s-a produs o deschidere hotărltă spre democrație, libertate,
transparență informativă.
Restructurarea sovietică reprezin
tă, cum afirmă secretarul general
al C.C. al P.C.U.S., tovarășul
M. S. Gorbaciov, rezolvarea In prac
tică a sarcinii de a conferi socialis
mului formele cele mal moderne,
corespunzătoare condițiilor și nece
sităților revoluției tehnlco-știtnțifice, progresului pe plan intelectual
ăl societății sovietice ; in același
timp, ea reprezintă un proces de
purificare, ce eliberează socialismul
ți teoria sa de diferite deformări,
denaturări, aluviuni ale trecutului
și vulgarizări, im-punîndu-se o
schimbare radicală a reprezentărilor
privitoare la noua orlnduire. Acum
este absolut clar pentru noi că o
Înnoire radicală atit a concepției
teoretice a socialismului, cit șl a
conștiinței de masă nu este posibilă
fără schimbarea psihologiei, gindirii,
stării de spirit a oamenilor, fără o
..prelucrare a moravurilor" in des.
fășurar-a torentului de reconstrucție
socialistă.
Restructurarea sovietică reprezintă
o Înnoire a structurii economice a
societății socialiste, îndreptată spre
multiplicarea formelor de proprie
tate asupra mijloacelor de produc
ție. spre relntronarea puterii econo
mice a poporului și asigurarea li
bertății economice a individului și
colectivului. Iar aceasta impune, așa
cum demonstrează experiența noas
tră, lichidarea înstrăinării oamenilor
muncii de proprietate și putere ca
urmare a concentrării st centrali
zării excesive a funcțiilor de co
mandă și repartizare in miinile apa
ratului de stat, impune perfec
ționarea esenței relațiilor de pro
prietate, înfrângerea monopolismului
tn adoptarea hotăririlor cu caracter
economie, dezvoltarea diferitelor
forme fele spiritului întreprinzător
socialist *i de gestiune economică.
în această privință, reforma eco
nomică multilaterală din U.R.S.S.
poate fi caracterizată drept un proce» extrem de complex de transfor
mare a bazei economice a țării, de
ridicare a ei pe treptele calitativ
noi ale revoluției tehnologice con
temporane, de realizare a produc
ției Intensive, apte să asigure dez
văluirea deplină a posibilităților so
cialismului ca orinduire socială, de
promovare a omului în centrul vieții
economic'. Această reformă are o
logică internă precisă. Ea rezidă in
trecerea de la măsuri izolate la un
sistem al acestora, de la prefaceri
venite „de sus" la realizarea unor
schimbări strategice.
Restructurarea sovietică repre
zintă o reformă politică radicală,
InsoMtă de transformări economice,
nu numai determinată de acestea,
dar care netezește calea, consolidând
dezvoltarea lor ascendentă. Pluralis
mul vieții economice in tara noastră
este privit ca un fundament trainic
pentru democratizarea profundă a
vieții sociale in ansamblu ; in ace
lași timp, transparenta informativă
trebuie să confere un s-ns nou
autoconducerii colectivelor de mun
că si formațiilor teritorial-administra‘ive. Seoararea puteri’or legisla
tivă, executivă st judecătorească
este menită să înlesnească confrun
tarea diferitelor năreri In căutarea
căilor op'fme de dezvoltare, să asi
gure funcționarea normală a societății

socialiste. Crearea statului de drept
va pune capăt dominației aparatului
administrativ asupra societății, va
însemna triumful principiului : „nu
puterea în numele poporului, ci
veritabila suveranitate a poporului",
în aceasta se întrezărește calea
justă de depășire a înstrăinării ma
selor de oameni al muncii de putere,
înstrăinare adîncită de cunoscutele
deformări politice și birocratice care
au denaturat în mare măsură chipul
societății socialiste în U.R.S.S., au
încetinit considerabil dezvoltarea sa.
Democratizarea vieții economice,
sociale și politice In patria noastră,
inițiată de P.C.U.S., ridică cu toată
acuitatea problema privind locul și
rolul partidului leninist in societa
tea socialistă reînnoită. Menținerea
principalelor
cuceriri
socialiste,
elaborarea strategiei politice pe
baza preceptelor marxist-leniniste
referitoare la căile de realizare a
progresului social, mobilizarea ma
selor de oameni ai muncii la înfăp
tuirea idealurilor socialiste — toate
acestea condiționează menținerea de
către comuniștii sovietici și partidul
lor a poziției lor de forță socială de
avangardă. P.C.U.S. este garantul
transformărilor începute In U.R.S.S.,
este o forță Intelectuală puternică
a societății, Influența sa asupra pro
ceselor sociale se întărește, dar nu
prin metode administrative, de co
mandă, ca în trecut, ci ca urmare a
concentrării forțelor in scopul unei
analize fundamentale, ma| profunde
a problemelor teoriei și practicii, a
Îiroceselor sociale, a metodelor poltice, organizatorice ți Ideologice
specifice partidului.
Restructurarea sovietică repre
zintă o cotitură revoluționară radi
cală în concepția despre lume, în
sfera spirituală. Depășirea hotărltă
a fenomenelor de stagnare, a postu
latelor dogmatice, a tendințelor da
criză nu este posibilă fără realizarea
unor schimbări in conștiința socială,
în psihologia, glndirea, starea de
spirit a oamenilor, fără transfor
marea întregii game de atitudini
față de știință, artă,' morală, in pro
cesul reînnoirii socialiste a socie
tății. în prezent, socialismul întră
intr-un stadiu al dezvoltării in care
condiția prioritară pentru dezvol
tarea in continuare devine energia
intelectuală, potențialul spiritual,
moral și estetic al poporului. Nu
este vorba despre obișnuitul avint
„programat" al entuziasmului, des
pre simpla trezire psihologică a con
științei sociale și despre pure chemări verbale la ridicarea activismulul social, a nivelului de cultură,
ci de prefaceri adînci în chiar «fere
moral-spirituală. In filozofia omu
lui, de măsuri de anvergură si cu
caracter revoluționar.
Restructurarea sovietică repre
zintă, in fine, o nouă gindire poli
tică, ce se detașează ca nucleu al
teoriei șl ideologiei reînnoirii socia
liste în patria noastră. De pe pozi
țiile sale sînt regindlte în U.R.S.S.
căile ți perspectivele dezvoltării so
cialiste, slnt reexaminate interesele
naționale de stat, care se traduc in
viață pe arena internațională, se
interpretează intr-un mod nou locul
și rolul socialismului tn soluționarea
problemelor de ansamblu ale civili
zației contemporane. în același
timp, noua gindire politică cores
punde realităților lumii de azi, uni
tare, dar și contradictorii, legată
prin comunitatea destinului, dar
împărțită in sisteme sociale opuse.
P.C.U.S., marxismul în întregul
său nu pot pretinde un rol de ex
cepție în formarea acestei lumi.
Necesitatea lui este însă atit
de evidentă incit elementele unel atare gindirl se maturizea
ză în străfundurile diferitelor siste
me de concepții despre lume.
Marxismul, ca doctrină care-il tra
ge rădăcinile din existența reală a
omenirii, Întemeiată pe înaltele va
lori umaniste, este mai bine adaotat
decit alte teorii p'ntru a se putea
debarasa de povara trecutului, a-și
Însuși noua gindire politică și a ac
ționa cu consecvență în spiritul
acesteia. Nu lntimp’ător tocmai ță
rilor socialiste le aparține inițiativa
propunerii, in ultimii ani, a unor
programe profund elaborate de asi
gurare a păcii pe planeta noastră,
de dezarmare generală.

Dacă încercăm să definim etapa
în care se află procesul de reformă
a tuturor laturilor vieții in tara
noastră, vom putea constata că
concepția de restructurare elaborată

de P.C.U.S. a intrat acum în con
tact direct cu viața, că se desfă
șoară procesul practic de transfor
mare a structurilor politice și eco
nomice, că se însușesc forme și
metode noi de administrare. In ul
timii ani, societatea noastră a stră
bătut un drum lung, țara nu mai
este aceeași care era la începutul
anilor '80. Desigur, sintem încă de
parte de telul de mari proporții pe
care ni l-am fixat — realizarea
unei condiții sociale calitativ noi a
societății. Rezultatele incontestabile
coexistă cu probleme sociale și eco
nomice acute, moștenite de la siste
mul administrativ de comandă — și
ieșite la suprafața vieții sociale în
condițiile adincirii democrației și
ale politicii de transparență.
Agravarea problemei relațiilor In
tre naționalitățile din U.R.S.S. a
impus convocarea Plenarei Comite
tului Central al partidului, care a
aprobat platforma novatoare a co
muniștilor sovietici în această com
plicată sferă a relațiilor social-politice. Ea pune in evidentă proble
mele spinoase și, totodată, propune
căi reale de rezolvare a acestora.
De la tribuna plenarei s-a subliniat,
încă o dată, că sarcina noastră ac
tuală nu constă in a reface harta
țării trasind granițe noi, ci în des
ființarea vechilor „granițe" create
de neîncrederea reciprocă, de intole
ranță și lipsa de civilizație ; nu
constă in slăbirea federației sovie
tice, ci in perfectionarea ei, în reîn
noirea caracterului relațiilor dintre
centru și republici, demontînd siste
mul administrativ de comandă, asigurind egalitatea tn drepturi și obli
gația tuturor cetățenilor țârii, indi
ferent de naționalitate sau zona de
apartenență, inclusiv dreptul de a
vorbi In limba maternă si de a-și
învăța copiii să o vorbească, drentul
de a respecta și practica tradițiile
și obiceiurile strămoșilor, dreptul de
a dezvolta cultura propriului popor.
Restructurarea din zilele noastre
nu mai este doar un proiect social,
o simplă declarație de intenții in
domeniul social, ci o experiență
concretă de demontare a elemente
lor modelului birocratic, de coman
dă al socialismului și de afirmare a
principiilor șl mecanismelor noi de
organizare a vieții și muncii oame
nilor sovietici. în condițiile mani
festării unor serioase dificultăți,
mai cu seamă economice, s-a inten
sificat orientarea spre latura socială
a activității întregii economii națio
nale. In anul 1890, consumul curent,
precum și construcțiile cu caracter
neproductiv vor avea o pondere da
86 la sută în venitul national. Deci,
în această sferă, într-un singur an
vor fi reorientate peste 15 miliarde
de ruble din fondul de acumulare
productivă, aceasta reprezentind pe
ansamblu 14 la sută din venitul
național. Un considerabil progres in
favoarea consumului o va constitui
și schimbarea, în anul 1990, a ra
portului de creștere a producției
între grupele ,.B" șl „A“ din indus
trie, care va fi de 13 :1, Ramurile
apărării vor produce bunuri de con
sum nealimentare în valoare de 40
miliarde de ruble. Astfel, economia
sovietică va favoriza rezolvarea
problemelor sociale.
P.C.U.S. consideră restructurarea
revoluționară din Uniunea Sovietică
drept o parte inseparabilă a proce
sului international, mai larg și
obiectiv, de înnoiri a socialismului
mondial. în țara noastră se studiază
cu atenție exoerlen
*»
prețioasă a
reformelor politice si economice, a
transformărilor înlănțuite în multe
țări socialiste. Anreciem că ceea ce
se petrece acum in viața poporului
sovietic nu este izolat de con
strucția socialistă din țările frățești,
de colaborarea cu acestea. Comuni
tatea socialistă nu este o noțiune
abstractă, ci o realitate pentru fle
care om sovietic, pentru oamenii
muncii din toate statele socialistei
Cele patru decenii șt jumătate
care au trecut de la revoluția de
eliberare socială și națională din
România din august 1944 au de
monstrat
convingător caracterul
fructuos șl reciproc avantajos al
relațiilor de prietenie si colaborare,
in necontenită dezvoltare, dintre
Uniunea Sovietică si Republica So
cialistă România. în U.R.S.S. a fost
pe larg marcată cea de-a 45-a ani
versare a dezvoltării României pe
drumul socialismului, presa și pos
turile de radio din țara noastră au
adus Ia cunoștința oamenllob muncii

Organizațiile de partid-in fruntea acțiunilor de înnoire
si dezvoltare a vieții economice sociale

•
Așa cum se și recunoaște îndeobște,
P.C.U.S. este inițiatorul transformări
lor înnoitoare din societatea sovieti
că. Ar fi fost însă insuficient să se
dea doar un impuls mișcării de în
noire ; a fost necesar ca partidul în
suși să se implice in această mișca
re generală, să se situeze in fruntea
ei. Iar aceasta rămine și in prezent
una din cele mai actuale sarcini ale
comuniștilor sovietici.
Analiza evenimentelor care se pe
trec in țară demonstrează că restruc
turarea trebuie să se desfășoare ca
o mișcare cu dublu sens : „de sus" șl
„de jos". Rămînerea in urmă a parti
dului față de cerințele actuale in
unele compartimente ale restructu
rării se datorează în mare măsură și
faptului că in organizațiile de bază
procesele se desfășoară intr-un ritm
nesatisfăcător. La ce ne referim 7
In primul rînd, la inerția existen
tă in numeroase organizații de partid.
In timp ce în diferite republici, ți
nuturi și regiuni ale Uniunii Sovie
tice se constată activizarea fără pre
cedent a păturilor și grupurilor so
ciale. se organizează mitinguri și
dezbateri în scopul căutării unor so
luții eficiente la complicatele proble
me existente, în anumite părți se
face simțită o anumită slăbire a in
fluentei partidului asupra proceselor
în curs de desfășurare. Recent a so
sit la redacție o scrisoare expediată
de comunistul V, latii din Dneprope
trovsk, care pune direct problema :
„Să vedeți ce dezbat organizațiile de
bază ale partidului : planuri de mun
că. invățămîntul politic, plata coti
zațiilor, măsuri pentru îndeplinirea
hotăririlor C.C. și ale congreselor.
Adică se dezbat măsurile deja luate.
Membrii de partid trebuie să-și ex
prime părerile referitoare la proble
mele politice înainte de a se fi adop
tat hotărîri asupra lor de către con
ducerea de partid. în caz contrar, nu
se poate vorbi de spirit activ ți des
pre rol de avangardă".

i

într-adevăr, restructurarea trebuia
să se bazeze intr-o măsură mai mare
pe inițiativa comuniștilor. Asemenea
părere a exprimat, in scrisoarea sa
trimisă redacției, și L. Toropțov,
maistru la Uzina de vagoane din
Nijnii Taghil. Reînnoirea P.C.U.S.
trebuie să pornească de la organiza
țiile de bază, subliniază muncitorul.
Acest lucru devine cu atit mai evi
dent astăzi, cu cit, atunci cind se adoptă hotăriri politice importante,
nucleele de jos ale partidului stau
deoparte.
Acestea sînt faptele. Apariția lor
este determinată nu numAi de trans
formările și contradicțiile ivite in
ultimii ani, ci și de greșelile săvîrșite in trecut. Un exemplu. Noi afir
măm că organizațiile de bază sînt te
melia P.C.U.S. Dar, potrivit statutu
lui, ele nu au nici măcar dreptul de
a primi in partid fără confirmarea
hotăririi da către comitetul raional,
în noul statut al P.C.U.S., aflat în
curs de elaborare, se preconizează
lărgirea simțitoare a drepturilor or
ganizațiilor de bază.
O problemă spinoasă care preocupă
in momentul de față pe membrii
P.C.U.S. este cea referitoare la rolul
și funcțiile aparatului de partid. Se
discută propunerile de promovare in
muncă în aparatul de partid, pe baza
recomandării organizației de bază.
Mulți consideră că lucrătorul cu
funcție de conducere din organul
imediat superior trebuie să prezinte
dări de seamă despre activitatea sa
— și aceasta eu regularitate — in fața
organizației de bază din care face
parte. Tot atit de actuale sînt propu
nerile de a lărgi posibilitățile pentru
participarea comuniștilor de rînd la
procesul de elaborare a hotăririlor la
diferite niveluri, ca și la alegerea
conducătorilor organelor de partid de
toate gradele.
De curînd. In cursul unei deplasări
pe teren în regiunea Sverdlovsk,
m-am informat despre activitatea co

muniștilor de la două întreprinderi
— cea metalurgică din Verh-Isetsk,
și la cea de conducte din Pervou
ralsk. Iată citeva impresii. Consi
liile colectivelor de muncă, sindica
tele au devenit mult mai active, a
început să iasă in evidență diversi
tatea de interese a oamenilor. In aceste condiții, comuniștii înțeleg tot
mal clar că ei, organizațiile lor de
partid trebuie să se manifeste acum
ca o forță de consolidare, care să
orienteze pe un făgaș constructiv
energia creatoare a oamenilor mun
cii. Desigur, în prezent nimic nu este
mai important decit rezolvarea pro
blemelor sociale presante. însă, o
dată cu acordarea unei mari autono
mii economice colectivelor de mun
că, a apărut și un fenomen negativ —
egoismul de grup. Autogestiunea îl
face pe om stăpîn, dar, in unele ca
zuri, un stăpîn zgîrcit. De aceea, toc
mai organizațiilor de partid le-a re
venit misiunea de a armoniza intere
sele individului cu cele ale colectivu
lui, interesele întreprinderilor, pre
cum și ale orașului și satului, in an
samblu.
Viața noastră este plină de compli
cații. Dar este îmbucurător că se gă
sesc și oameni capabili să le învingă.
Comuniștii promovează in funcții de
conducere in organele locale de partid
tocmai asemenea oameni. La Pervou
ralsk l-am cunoscut pe prlmul-secretar al comitetului orășenesc de
partid, Viktor Vasiltov. O bună Im
presie mi-au făcut atit canacitatea sa
de a privi lucrurile cu calm, cinstit,
cit șl priceperea cu care acționează,
punînd pe primul plan problemele
sociale ale orașului. Tocmai oamenii
creatori, hotâriti determină mersul
nostru înainte, tocmai ei sînt pilonii
pe care se SDrljină munca partidului,
a organizațiilor de bază în perioada
de pregătire â Congresului al XXVIIIlea al P.C.U.S.

Aleksandr ILIN

din Uniunea Sovietică cuceririle im
portante ale poporului frate, reali
zări care s-au oglindit în in
terviul
acordat
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu ziarului „Pravda".
Știm, de asemenea, că secretarul
general al P.C.R. a exprimat simță
mintele și convingerea oamenilor
muncii români atunci cind, in tim
pul vizitei sale la Moscova, a apre
ciat prefacerile care au loc in
U. R.S.S. în felul următor : „Urmă
rim cu mult interes preocupările
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice privind soluționarea proble
melor dezvoltării economico-sociale,
pentru dezvoltarea și perfecționarea
democrației socialiste, pentru afir
marea eu putere a principiilor so
cialismului".
Veriga principală a colaborării
Intre Uniunea Sovietică și Republi
ca Socialistă România o consti
tuie legăturile multilaterale dintre
P.C.U.S. și P.C.R., cărora le revine
cel mai mare rol in perfecționarea
și dezvoltarea tuturor formelor de
conlucrare sovieto-române. In comu
nicatul comun semnat ca urmare a
vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu
in U.R.S.S., in octombrie 1988, s-a
exorimat dorința reciprocă de a
îmbogăți in continuare cu noi ele
mente conținutul legăturilor dintre
cele două partide, de a materializa
interesul reciproc pentru schimbul
de năreri S' de exnerientă în nro^'emele actuale ale teoriei și practicii
socialismului, de a da un nou stimu
lent nosibilitfttilor multifile de amniificare a contactelor pe linia organe
lor de partid locale. Planul de co
laborare Ideologică intre P.C.U.S. și
P.C.R. pe anii 1989—1990, semnat în
cursul vizitei de lucru la București,
din ianuarie a.c., a tovarășului
V. A. Medvedev, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al
P.C.U.S., permite să se valorifice
noi rezerve, să se folosească mal
activ relațiile pe linie de partid, în
Interesul întăririi prieteniei și co
laborării popoarelor noastre.
O dovadă convingătoare a viabili
tății și rodniciei colaborării sovietoromâne o constituie leaăt’’"ile noas
tre economice în necontenită dezvol
tare. Uniunea Sovietică a ocunat
permanent și ocupă un loc de frun
te in comerțul exterior al României
socialiste. Ponderea sa in schimbul
total de mărfuri al României este
de circa o treime. Cu toate acestea,
in ciuda dinamicii evidente a dez
voltării relațiilor economico-comereiale intre Uniunea Sovietică si
România, in conlucrarea economică
a țârilor noastre se pot evidenția
importante rezerve, in speță in
sfera dezvoltării specializării și coo
perării, a stabilirii de relații de pro
ducție nemijlocite intre întreprin
deri și eentrale. O bună perspectivă
are adîncirea legăturilor tehnicoștilntifice. crearea unui mecanism
eficient de introducere pe scară lar
gă in economia națională a cuceri
rilor științei si tehnologiei înaintate.
Prezentul și viitorul conlucrării
economice sovieto-române depind
de aceste direcții de orientare.
Vorbind despre colaborarea pe
multiple planuri a țărilor noastre,
nu putem omite marele rol pe
eare-1 au legăturile și contactele în
domeniile culturii, științei, invățămintului, pe linia organizațiilor sin
dicale. de tineret, de femei si altor
organizații obștești, precum si intre,
asociațiile de prietenie. In zilele
noastre viața irtsăși impune necesi
tatea comunicării directe între oa
meni, a dezvoltării unui asemenea
element al vieții internaționale cum
este „diplomația populară". Adresindu-se muncitorilor de la între
prinderea „23 August" din București,
în timpul vizitei sale efectuate in
România, în mai 1987. tovarășul
M. S. Gorbaciov a subliniat : „Tre
buie să fim mai aproape unii de
alții. Cind popoarele se cunosc bine,
fac schimburi de experiență, atunci
marea politică se sprijină pe teme
lii solide". Aceste cuvinte, credem,
au o legătură directă cu Asociația
de prietenie sovieto-română și cu
partenerul ei — Asociația de prie
tenie româno-sovietică. Organiza
țiile de la baza A.P S.R. inițiază
numeroase acțiuni culturale și po
litice de masă consacrate României,
relațiilor de prietenie dintre po
poarele noastre, schimbului de ex
periență înaintată în construcția so
cialistă. cunoașterii reciproce a rea
lizărilor, istoriei si culturii.
Noj numim vremea pe care o trăim
— perioadă de cotitură. Niciodată
in trecut condițiile- de existență ale
omenirii nu s-au schimbat atit de
vertiginos ca in acest sfirșit de
secol XX. Dar șî In acest caleido
scop de transformări râm in adevă
rate valori perene prietenia fră
țească si colaborarea strînsă dintre
popoarele sovietic și român, nrincipiile independenței, egalității în
drenturi. reciprocității avantajelor,
care permit să fie rezolvate in mod
constructiv orice probleme care
soar în relațiile sovieto-române,
solidaritatea revoluționarilor, care
urmează propriul drum al dezvol
tării in continuare a societății so
cialiste. d^r pe care îi unesc ace
leași teluri de realizare a idealurilor
sorial’ste — de libertate a perso
nalității și de prosperitate a po
porului. Oamenii sovietici urează
tovarășilor și prietenilor români
mari succese în făurirea noii orinduiri. in int’mninarea apropiatului
Congres «1 XIV-lea al Partidului
Comunist Român.

R. S. liVNOVSK!,

rectorul Academiei de Stilnte Sociale
de pe lînqă C.C. al P.C.U.S.,
președintele conducerii centrale
a Asociației de prietenie
șovîeto-românâ

în prim plan,

oamenii
Este puțin probabil ea, tn aceste zile, la Uzina de Utilaj Teh
nologic din Briansk să întilnești
vreun lucrător care să nu țină
să-și împărtășească bucuria. Ea
se află, cum se spune, pe buzele
fiecăruia : unii au primit un adaos la hugetul familial, alții —
un concediu suplimentar plătit,
ceilalți un imprumut pentru
construirea de locuințe. Și toate
aceste bunuri și înlesniri nu
le-au fost oferite drept cadou de
către cineva, ci le-au cîștigat ei
înșiși, cu mîinile lor. Ele slnt
rezultatul hotăririi comune a
administrației, consiliului oa
menilor muncii și comitetului
sindical.
...La! secția de muncă și sala
rii au apărut M. Balandina, ope
ratoare. si V. Kruk. sociolog la
întreprindere — ambele viitoare
mame. Sosise momentul întoc
mirii formalităților pentru con
cediile de naștere. în fiecare
lună, alocațiilor de stat pe care
le primesc li se vor adăuna,
timn de un an, cite 15 ruble din
fondul uzinei. în următorii doi
ani, tinerele mame nor primi,
așadar, lunar, cite 50 de ruble.
Numai in luna octombrie de
asemenea concedii au beneficiat
mai mult de 100 de persoane. De
alocații se bucuri șl familiile
care an țret sau mai multi copil,
iar ce’or cu venituri mici li se
acordă posibilitatea să-și țină
copiii la grădinițe si creșe ne
gratis. Iar In. vederea ușurării
îngridrU copiilor, pentru, mame
s-a' introdus așa-numitul grafie
flexibil de muncă.
Tot aici, la secția de muncă
și salarii, am cunoscut alți doi
lucrători, E. Afanasieva, montor,
este deosebit de bucuroasă : se
mărită. A venit aici pentru a
obține formalitățile in vederea
unui concediu plătit de trei
zile, fii strunaarv.l E. Fiodnrov beneficiază de un conce
diu suplimentar, și aceasta pen
tru că o lucrat în producție pes
te 20 do ani.
La loc vizibil în incinta uzi
nei sînt afișate listele celor care
așteaptă locuință. Ele cuprind
peste 1000 de oameni. Dar șl
aici se întrezărește o rază de
lumină. în uzină a fost creată o
cooperativă de construcții din
care fac parte aproape a șasea
parte a celor ce solicită locuin
ță. Potrivit unei noi hotdriri,
lor li s-a alocat gratuit suma de
circa 300 000 ruble, ceea ce re
prezintă 15 la sută din costul
unei locuințe. Cine dorește, poa
te primi e, asemenea alocație in
mod individual. $i incă o înles
nire — la nașterea unui eonii,
din fondul social al întreprinde
rii, sa acordă urs ajutor de 300 de
ruble,
•d- Proiectul noului program
social a fost mat intli supus
dezbaterii întregului colectiv —
relatează B. Zlobin, președinte
le comitetului sindical. Au fost
avansate sule de propuneri, amendamente. Să luăm sectorul
de reparații ?i construcții —
aici salariul este sub nivelul
mediu pe uzină, și mulți oa
meni părăsesc acest loc de
munci. Dar iată că le-au fost
snorite uremiile. Ii s-au mărit
concediile. A fost combătut
punctul de vedere al acelora
care nu doreau si fie răsplătiți
imtiviidii obștești. Ei poartă
doar p« umerii lor atltea po
veri !
Cind s-a ridicat problema de
unde să fie luate atitea mijloa
ce suplimentare, propuneri au
venit din toate părțile. S-a
hotărit, in primul rind. să spo
rească producția realizată peste
plan, să se ridice puternic „pla
fonul’' productivității muncii.
Au fost stabilite și căile de ur
mat in acest sens, fiind vorba
de modernizarea producției,
respectarea riguroasă a obliga
țiilor reciproce între secții șt
subunități. Am urmărit eu în
sumi rezolvarea unui conflict,
determinat de faptul că una din
secții nu a furnizat la timp
piesele necesare colectivului cu
care coopera. Ca urmare, vino
vatul a fost amendat. O aseme
nea e.rio-’nțd reciprocă a deve
nit regulă.
— Actualul program consti
tuie numai începutul — ne
spune M. Akulov, adjunct al
directorului întreprinderii. Avem tn vedere și alte măsuri.
Vom prelungi ziua de muncă
cu o jumătate de oră. Orele
astfel adunate vor fi compen
sate prin reducerea corespun
zătoare a timpului de lucru in
ajunul zilelor de sărbătoare.
Oamenilor le va fi mai plăcut.
Ne pregătim, de asemenea, să
încheiem schimbul al doilea nu
la ora 1 noaptea, ci la ora 24.
Altfel, oamenii slnt nevaiți să
alungă acasă pe jos. Am trasat
și planuri privind întărirea in
continuare a economiei între
prinderii.

A. ATAMANENKO

Articole realitate de ziarul „Pravda1* cu prilejul celei de-a 72-a
aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, in cadrul schimbului
reciproc de materiale cu ziarul „Scinteia".
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Krivoi Rog ; po șantierul marelui combinat de îmbogățire a minereului
Foto : G. Kosko

Manifestări consacrate sărbătoririi
Revoluției din Octombrie
La întreprinderea de Materiale
Izolatoare din Vaslui, Teatrul Dra
matic din Brăila, Combinatul de In
dustrializarea Lemnului Pipera clin
Capitală, întreprinderea de Con
strucții Nave și Utilaj Tehnoiogic
Tulcea Și Teatrul Dramatic din Ga
lați au avut loc adunări festive pri
lejuite de aniversarea in acest an in
țara noastră a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.
Au luat parte reprezentanți ai or
ganelor locale de partid șl de stat,
ai organizațiilor de masă și obștești,
oameni ai muncii din întreprinderi
și instituții, precum și membri ai
Ambasadei sovietice.
La adunarea festivă de la Brăila a
garticipat ambasadorul U.R.S.S. la
ucurești, E. M. Tiajelnikov,
La adunările de la București,
Brăila Și Galați a fost prezentă, de
asemenea, delegaț'a Asociației de
Prietenie Sovieto-Române, condusă
de A.M. Mskviciov, adjunct al mi
nistrului sănătății al U.R.S.S., vice
președinte al Conducerii Centrale a
Asociației.
In alocuțiunile rostite cu acest
prilej s-au relevat însemnătatea is
torică a Marii Revoluții Socialiste
din Octombrie în viata popoarelor
sovietice, succesele obținute sub
conducerea P.C.U.S., în edificarea
noii orindulri in Uniunea Sovietică.
Au foșt evidențiate relațiile tradi
ționale de prietenie și colabora-e
dintre partidele, țările și popoarele
noastre, subliniindu-se rolul deose
bit al intilnirilor și înțelegerilor la
nivel înalt în amplificarea și diver
sificarea conlucrării româno-sovietlce pe multiple nlanuri.
★

La cinematograful „Studio" din
Capitală se desfășoară, incepind de
vineri, „Zilele filmului sovietic",
manifestare organizată cu prilejul
celei de-a 72-a aniversări a Marii
Revoluții Socialiste din Octombrie.
La spectacolul de gală au luat
parte membri ai conducerii Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste,
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe. Asociației cineaștilor,
oameni de artă și cultură, un nu
meros public. A participat o delega
ție de cineaști sovietici, aflată cu acest prilej in țara noastră.

Au fost prezențl E.M. Tiajelnikov,
ambasadorul Uniunii Sovietice la
București, membri ai corpului diplo
matic?
★

Ambasadorul Uniunii Sovietice la
București, E. M. Tiajelnikov, a orga
nizat, vineri, cu prilejul celei de-a
72-a aniversări a Marii Revoluții
Socialiste din Octombrie, o confe
rință de presă la care au participat
reprezentanți ai ziarelor centrale,
Radioteleviziunii, Agenției române
de presă — Agerpres, precum și co
respondenți ai presei străine acre
ditați in țara noastră.
A fost evocată însemnătatea isto
rică a evenimentului de la 7 Noiem
brie și s-au evidențiat principalele
direcții ale dezvoltării politice și
social-economice a U.R.S.S.
Referindu-se la politica externă a
Uniunii Sovietice, vorbitorul a arătat
că o prioritate a acesteia o consti
tuie relațiile cu țările socialiste,
bazate pe principiile egalității, su
veranității, neadmiterii nici unui
amestec din afară. Referindu-se la
relațiile bilaterale dintre România
și Uniunea Sovietică, vorbitorul a
subliniat că acestea cunosc o dezvol
tare continuă în toate domeniile,
puternic stimulate de întilnirile și
hotârîrile la cel mai înalt nivel.Oamenii sovietici nutresc o mare
simpatie față de harnicul șl talenta
tul popor român, se bucură sincer
de realizările lui, de faptul că a
lichidat datoria externă și acționează
neabătut pentru ca relațiile dintre
partidele și statele noastre să ser
vească ferm idealurilor socialiste,
cauzei păcii și progresului — a șpus
în incheiere vorbitorul.
★

Cu prilejul apropiatei aniversări a
Marii
Revoluții
Socialiste din
Octombrie, vineri, la Consulatul
Uniunii Sovietice de la Constanța a
avut loc o conferință de presă, la
care au participat reprezentanți ai
organelor locale de partid și de stat,
membri ai Asociației de prietenie
româno-sovietică, ziariști.
Despre semnificația evenimentului
aniversat a vorbit Vladimir Pavloviei Kulakov, consulul general al
Uniunii Sovietice la Constanța.
(Agerpres)

încheierea lucrărilor Reuniunii privind promovarea

cooperării economice și comerciale intre țările balcanice
La București »-au Încheiat, vi
neri. lucrării» Reuniunii Drivind
promovarea cooperării economice și
comerciale intre țările balcanice.
Timp de trei zile, reprezentanți
ai Republici! Populare Socialist»
Albania. Republicii Populare Bulga
ria, Republicii Elene, Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, Re
publicii Turcia și Republicii So
cialiste România au efectuat, un
schimb de opinii privind stadiul
actual al
cooperării economice
și comerciale între țările regiunii,
identificarea principalelor domenii
de Interes reciproc, a căilor și mo
dalităților practice menite să facili
teze dexvoltareâ și diversificarea
schimburilor și cooperării interbalcaniee.
Au fost menționate posibilitățile Pe
care le-ar putea oferi conlucrarea
mai strînsă intre organismele gu
vernamentale care coordonează ac
tivitatea de comerț exterior, creș
terea contribuției camerelor de co
merț și industrie din țările balca
nice la extinderea și diversificarea
schimburilor economice si comercia
le. intensificarea contactelor si intilnirilor intre oameni de afaceri, spe
cialiști si experti. inclusiv din do
meniul financiar-bartcar.
tn timpul reuniunii au fost făcu
te numeroase propuneri privind or
ganizarea. în viitorul apropiat, a
unor reuniuni ne probleme ale dez
voltării cooperării economice și co
merciale Intre țările balcanice pri

vind : cooperarea mai strinsă intre
Camerele de comerț și industrie din
țările balcanice, inclusiv posibilita
tea înființării Camerei Balcanice de
Comerț și Industrie și a organizării
unui tirg balcanic ; examinarea ba
rierelor comerciale și a măsurilor po
sibile de dezvoltare a schimburilor
comerciale ; promovarea cooperării
în domeniul mașinllor-unelte. a echipamentului hidraulic și pneuma
tic. a autovehiculelor și pieselor de
schimb, precum și în producția aliinentară : realizarea unul mecanism
de arbitraj pentru soluționarea, di
ferendelor comerciale intre firme din
țări balcanice : promovarea cooperări.i băhcare si financiare ’în re
giune.
Partieipanțll au considerat necesa
ră examinarea posibilității institui
rii unui cadru permanent pentru
desfășurarea procesului de coopera
re economică și comercială, care să
sprijine realizarea unor proiecte
concrete de cooperare intre țările
balcanice în domenii de interes re
ciproc.
S-a apreciat, totodată, utilizarea
organizării, la fiecare doi ani. de
reuniuni ale reprezentanților minis
terelor economiei sau comerțului ex
terior. similare cu actuala reuniune
de la București, in vederea evaluă
rii rezultatelor obținute în coope
rarea economică și comercială Interbalcanică și examinării unor mă
suri de promovare, in continuare, a
acestei cooperări.

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei Forțelor armate
italiene, ambasadorul acestei țări la
București, Luigi Amaduzzi, împreună
cu atașatul militar aero și naval,
colonel Pietro Novali, au oferit, vi
neri, o recepție.
Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Apărării Naționale. Minis

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter
valul 4 noiembrie, ora 20 — 7 noiem
brie, ora 20. In țară : Vremea va deveni
în general Închisă, chiar umedă in
vestul și sud-vestul țării, iar cerul va
fi mai mult noros in majoritatea regiu
nilor, exceptind sud-estul, unde, la în
ceputul Intervalului, va fi variabil. Ploi
care pot avea și caracter de aversă
vor cădea în cea mai mare parte a
țării, exceptind regiunile sud-estlce,
unde acestea se vor semnala pe arii

terului Afacerilor Externe, ofițeri
superiori, ziariști.
Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice acreditați în țara noastră,
atașați militari, alți membri, ai corpu
lui diplomatic.
(Agerpres)
mai restrînse în partea a doua a Inter
valului. In vest șl sud-vest, cantitățile
de apă pot depăși 13 litri pe metrul
pătrat In 24 de ore. vintul va sufla in
general moderat, cu intensificări din
sector predominant sudic, mal ales în
vestul țârii. Temperaturile minime vor
fl cuprinse Intre 4 șl 14 grade, iar cele
maxime intre 10 șl 20 grade, izolat mai
ridicate in
prima zl in
sud-est. In
București : Vremea va fl caldă, dar va
deveni In general închisă in partea a
doua a intervalului, cind cerul va pre
zenta innorări accentuate și temporar
va ploua. Vintul va sufla in general
moderat. Temperaturile minime vor
oscila intre 8 șt 11 grade, iar cele ma
xime Intre 18 șl 20 grade.

ACTUALITATEA SPORTIVA
FOTBAL • La Ziirich s-a efec
tuat tragerea Ia sorți a meciurilor
din cadrul optimilor de finală (tu
rul 3) ale competiției internaționale
de fotbal „Cupa U.E.F.A.". Iată pro
gramul jocurilor : Juventus Torino
— F.C. Karl Marx Stadt ; Napoli —
Werder Bremen ; Fiorentina —
Dinamo Kiev ; Hamburger S.V. —
F.C. Porto ; Rapid Viena — F.C.
Liege ; Steaua Roșie Belgrad — F.C.
Kdln ; Olympiakos Pireu — Auxer
re ; Anvers — Vf.B. Stuttgart.
Partidele tur se vor disputa la 22
noiembrie, iar returul la 6 decem
brie. • La Pireu, in meci retur
pentru competiția internațională de
fotbal „Cupa U.E.F.A.". echipa loca
lă Olympiakos a terminat la egali
tate : 1—1 (0—0) cu formația FIRST
Viena. In primul joc scorul a fost,
de asemenea, egal : 2—2. astfel că
echina Olympiakos Pireu s-a califi
cat pentru optimile de finală dato
rită numărului mai mare de goluri
înscrise in deplasare.
ȘAH. In runda a 5-a a Campio
natului mondial de șah pe echine,
de la Lucerna : U.R.S.S. — Anglia
3—1. S.U.A. — Ungaria 2,5—1,5 ; OJanda — Elveția 2,5—1,5 ; Iugosla
via — R.P. Chineză 3,5—0.5 ; Cuba Selecționata Africii 3—1. în clasa
ment conduce U.R.S.S. (15,5 puncte),
urmată de Iugoslavia si Ungaria (cu
cite 11.5 puncte) etc.
BASCHET. O La Sofia, formația
Elektrosila Leningrad a întrecut cu
scorul de 87—83 (50—39) echipa lo
cală Slavia si s-a calificat în sfer

turile de finală ale competiției In
ternaționale feminine de' baschet
„Cupa Liliana Ronquetti". © Rezul
tate înregistrate in meciurile retur
ale optimilor de finală ale compe
tiției internaționale masculine de
baschet „Cupa Koraci" (primele echipe s-au calificat în faza urmă
toare) : Phonola Caserta — Mont
pellier 116—110 ; Bellinzona — EFES
Pilsen (Turcia) 81—79 ; Zaragoza —
A. S. Monaco 95—77 ; Cholet (Fran
ța) — Tungsram Budapesta 101—60 ;
Panionios Atena — Bamberg (R.F.G.)
96—89 ; Scavolini Pesaro — Hapoel
Tel Aviv 105—88 ; Bosna Sarajevo —
Bobcat Gand (Belgia) 111—78 ;
Ț.S.K.A. Moscova — Ludwigsburg
(R.F.G.) 102—80. © Rezultate înre
gistrate în meciurile retur din op
timile de finală ale „Cupei campio- I
nilor europeni" la baschet feminin
(echipele învingătoare s-au calificat
pentru faza următoare a competi
ției) : Steaua Roșie Belgrad — Uni
versitatea Cluj-Napoca 83—74 (47—36);
V.S. Praga — M.T.K. Budanesta
98—83 : Troglyos Prio’.o (Italia) —
B. C. Pabianice (Polonia) 74—60 ;
B.A.C. Mirande (Franța) — S.C.
Atena 92—64 ; Banco Toledo — Kremicovki Sofia 70—60.
RUGBI. In primele două zile ale
turneului de calificare pentru „Cupa
mondială" la ruabf. turneu ce sa
desfășoară în Spania, s-au înregis
trat următoarele rezultate: Polonia—
Belgia 35—23 ; Spania — Olanda
29—15 : Soania — Polonia 23—9 ;
Olanda — Belgia 32—12.
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TOVARĂȘUL N1COLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Republicii Irak
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
(Urmare din pag. I)
înmînind scrisorile de acreditare,
ambasadorul Ibrahim Shujaa Sultan
a transmis
președintelui
Nicolae Ceaușescu și poporului ro
mân prieten un salut cordial și
urări din partea președintelui Repu
blicii Irak, Saddam Hussein.
în cuvintarea prezentată de amba
sador sînt relevate relațiile de prie
tenie dintre țările noastre și este
subliniat rolul important al înțele
gerilor și convorbirilor la nivel inalt
în intensificarea și edificarea baze
lor trainice ale raporturilor românoirakiene.

Primind scrisorile de acreditare,
președintele NICOLAE CEAUȘESCU
a transmis președintelui Republicii
Irak un cordial salut, împreună cu
cele mai bune urări de succes în
întreaga activitate, iar poporului
irakian prieten urări de pace și bu
năstare.
în cuvîntarea șefului statului ro
mân este exprimată satisfacția față
de raporturile de prietenie și cola
borare dintre România și Irak, în
temeiate pe principiile respectului
independenței și suveranității națio
nale, deplinei egalități în drepturi,

neamestecului în treburile interne și
avantajului reciproc, care s-au dez
voltat și diversificat continuu, in
spiritul înțelegerilor convenite. în
același timp, se apreciază că există
posibilități sporite pentru amplifi
carea în continuare a acestor rela
ții, in toate domeniile de interes co
mun, spre binele țărilor și popoare
lor român și irakian.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
urat noului ambasador deplin suc
ces în îndeplinirea misiunii încre
dințate și l-a asigurat de întregul
sprijin al Consiliului de Stat, al gu
vernului și al său personal.

CRO NICĂ
Prin Decret al Consiliului de Stat
a fost înființat Comitetul de Stat al
Planificării și Aprovizionării Tehnico-Materiale, prin fuziunea Comite
tului de Stat al Planificării și Mi
nisterului Aprovizionării TehnicoMateriale și Controlului Gospodăririi
Fondurilor Fixe, care se desfiin
țează.

Prin decret prezidențial:
— Tovarășul Ioan Totu a fost nu
mit în funcția de președinte al Co
mitetului de Stat al Planificării șl
Aprovizionării Tehnico-Materiale și

tV

eliberat din funcția de ministru al
afacerilor externe ;
— Tovarășul Gheorghe Stoica a
fost numit în funcția de ministru
secretar de stat — șef al Departa
mentului aprovizionării tehnicomateriale la Comitetul de Stat al
Planificării și Aprovizionării Tehni
co-Materiale și eliberat din funcția
de ministru al aprovizionării tehnico-materiale si controlului gospodă
ririi fondurilor fixe.

13,00
13,OS
14.45
15,00
19,00
19,30
19.45

Telex
La sflrșlt de săpt&mină
Sâptâmina politică
închiderea programului
Telejurnal
Partid șl țară — o unică voință
Sub tricolor, sub roșu steag. Ver
suri patriotice, revoluționare
20,00 Steaua fără nume. Emlslune-concurs de muzică ușoară
21,00 Film artistic. „Comandă prin poș
tă". Producție a studiourilor din
R.D.G.
22,20 Telejurnal

★

Prin decret prezidențial, tovarășul
Ion Stoian se numește in funcția de
ministru al afacerilor externe.

Oamenii muncii din agricultură raportează
încheierea recoltării unor culturi
și obținerea de producții mari la hectar
In telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, comitetele județene Ialomița și Brăila ale P.C.R. raportează
terminarea recoltării orezului și obținerea unor producții medii record
de 8 820 kg și, respectiv, 8 740 kg la hectar ; Comitetul Județean Călă
rași al P.C.R. raportează terminarea recoltării porumbului și realizarea
unei producții medii record de 30150 kg la hectar; Comitetul Județean
Constanța al P.C.R. raportează terminarea recoltării culturilor de ricin
și obținerea unei producții medii record de 6 150 kg la hectar ; Comitetul
județean Teleorman al P.C.R. raportează terminarea recoltării culturilor
de sfeclă de zahăr și obținerea unei producții medii record de 127 450 kg
la hectar ; Comitetul Județean Alba al P.C.R. raportează terminarea
recoltării culturilor de rădăcinoase și realizarea unei recolte medii record
de 76 850 kg la hectar; Comitetul Municipal București al P.C.R. rapor
tează terminarea recoltării porumbului în sectorul agricol Ilfov și obți
nerea unei producții medii de 27 100 kg la hectar : comitetele județene
Dolj, Sălaj, Bacău, Harghita și Bistrița-Năsăud ale P.C.R. raportează
terminarea recoltării culturilor de porumb și realizarea unor producții
medii de 27 000 kg, 22 800 kg, 22 500 kg, 22 400 kg și, respectiv, 22 100 kg
la hectar ; Comitetul Municipal București al P.C.R. raportează terminarea
recoltării sfeclei de zahăr în sectorul agricol Ilfov și obținerea unei pro
ducții medii de 110 200 kg la hectar.
Obținerea acestor producții mari — se arată în telegrame — con
firmă cu putere realismul politicii agrare a partidului și statului nos
tru, înaltul potențial al agriculturii socialiste, ferma hotărîre a tuturor
oamenilor muncii de la sate de a transpune neabătut în viață obiecti
vele noii revoluții agrare.

PRODUCȚII RECORD

revin, întîmpinînd astfel cu exem
plare fapte de muncă marele fo
rum al comuniștilor români.

UNITĂȚI
CU PRODUCȚII
MARI LA HECTAR

La orez
IN JUDEȚUL TIMIȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Sinnicolau Mare — 8 600
kg la hectar

i

”
•
•

LA

OREZ

® Județul Ialomița - 8820 kg la hectar
® Județul Brăila - 8740 kg la hectar

LA PORUMB
• Județul Călărași - 30150 kg la hectar

LA RICIN
® Județul Constanța - 6150 kg ia hectar

LA SFECLĂ DE ZAHĂR
© Județul Teleorman - 127450 kg la hectar

LA RĂDĂCINOASE
• Județul Alba - 76850 kg la hectar
PRODUCȚII MARI

LA PORUMB
©
•
©
®
®
®

Județul Dolj - 27200 kg la hectar
Sectorul agricol Ilfov - 27100 kg la hectar
Județul Sălaj - 22800 kg la hectar
Județul Bacău - 22500 kg la hectar
Județul Harghita - 22400 kg la hectar
Județul Bistrița-Năsăud - 22100 kg ia
hectar

LA SFECLĂ DE ZAHĂR
© Sectorul agricol Ilfov - 110200 kg la
hectar
★

în telegrame adresate tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, oamenii muncii din
numeroase unități agricole de stat
și cooperatiste raportează înche-

teatre
© Teatrul Național (14 7171, Sala
mare) : O scrisoare pierdută — 18;
(sala Amfiteatru) : Contrabasul — 18;
(sala Atelier) : Faleza — 18
ft Filarmonica
„George
Enescu"
(13 63 75, Ateneul Român) : Concert
simfonic. Dirijor : Andră N5ve (Bel
gia). Solist : Dan Atanasiu — 13: (sala
Studio) :
Recital de plan : Simona
Scăunaș — 17
A Opera Română (13 :3 57) : Frcischiitz — 18

♦

•
•

La porumb
în cultură
! irigată

IN JUDEȚUL IALOMIȚA
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Miloșești — 35 050 kg la
hectar
întreprinderea Agricolă de Stat
Slobozia — 34 990 kg la hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Amara — 34 730 kg la
hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Girbovi — 31700 kg la
hectar

IN JUDEȚUL CONSTANȚA
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Topraisar — 33 700 kg la
hectar
• Întreprinderea Agricolă de Stat
Cobadin — 32 000 kg la hectar
ÎN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
• întreprinderea Agricolă de Stat
Lehliu — 32 080 kg la hectar
• întreprinderea Agricolă de Stat
Jegălia — 31 840 kg Ia hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Coconi — 31 450 kg la
hectar

La porumb
în cultură
neirigată
IN JUDEȚUL TIMIȘ

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Șandra — 24 080 kg la
hectar

La sfeclă de zahăr
IN JUDEȚUL VRANCEA
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Surata — 135 260 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Corbița — 112 250 kg la
hectar
IN JUDEȚUL CONSTANȚA
O întreprinderea Agricolă de Stat
Săcele — 115 100 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Lumina — 112 500 kg la
hectar

La legume

ierea recoltării unor culturi țl
realizarea de producții mari, supe
rioare celor planificate.
în încheierea telegramelor se ex
primă hotărîrea lucrătorilor ogoa
relor de a îndeplini in cele mat
bune condiții toate sarcinile ce le

IN JUDEȚUL IALOMIȚA
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cocora — 123 400 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Coșereni — 122 800 kg la
hectar

O Teatrul de operetă (13 63 48) : Pa
ganini — 17,30
<9 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Mflgureanu, 14 75 46) :
No lunea de fericire — 18
«a Teatrul Mic
(14 70 81) : Mitică
Popescu — 18,30
ft Teatrul de comedie
(16 64 60) :
Capcană pentru un bărbat singur
— 18
o Teatrul „Nottara" (69 31 03, sala
Studio) : Pensiunea doamnei olimpia
— 18,30
o Teatrul Glulești (sala Majestic,
14 72 34): Iarna cind au murit cangurii
— 18; (sala Glulești, 18 04 85) : Regina
balului — 18

A Teatrul satlrlc-muzical „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Dc la
tango ta rock — 18: (sala Victoria,
50 58 65) : Cavalcada rinului — !8: (la
Palatul Sporturilor și Culturii) : Tem
po, tempo — 16; 19,30
o Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) ; Anotimpuri — 18
O Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Stor», in top : Daniela ! — 9
«I Teatrul ..Țăndărică" (15 23 77. sala
Victoria) : Cei patru mușchi tari —
12: (sala Cosmonauților, 11X201) : O
fetiță mai cu moț — 13
O Circul București (IO 41 951 • Spec
tacolul „Arena atracțiilor" (R. P. Bul
garia) — 15,30 ; 18,30

1

IN DEZBAIERfA COMISIILOR, A RITM CBAHOR
a

REZULTATE ALE GlNDIRII ȘI
MUNCII COMUNE. Solicitîndu-1 să
exprime sintetic configurația așeză
rii la orizontul anului 1995, așa cum
apare ea prefigurată în programul
de dezvoltare economico-socială în
profil teritorial, recent dezbătut cu
comuniștii, îmbogățit cu propuneri
și soluții concrete in adunările cetă
țenești, loan Iacob, tinărul primar al
comunei Gheorghe Doja din județul
Mureș, ne-a oferit următorul răs
puns :
< — Aș exprima aceasta ca un drum
către casă. Un drum care a început
deja și continuă ca urmare a noilor
locuri de muncă pe care le vom crea
în următorul cincinal, nu numai în
agricultură, dar și in mica industrie
și prestări de servicii.
O precizare : multă vreme cetățe
nilor din comună li se adăugase o
nouă faimă — aceea de navetiști.
Majoritatea forței de muncă făcea
naveta, oamenii căpătaseră chiar
psihologia grăbită a navetiștilor ;
viața lor se des
fășura. cu precă
dere. între două
mijloace
de
transport. Agri
cultură mai fă
ceau bătrinli și
femeile.
după
puterile si price
perea lor ; lucru
rile
începuseră
să , meargă rău.
Acum, de la o
vreme, vine ora
șul aici.
— E mai mare dragul astăzi să
treci prin Gheorghe Doja ; e minu
nat să rămîi.
Considerația de mai sus aparține
lui Istvan Șipoș. Are 21 de ani, lu
crează ca electrician In cadrul coo
perativei agricole de producție, e
student la seral la Institutul de
Subingineri din Tîrgu Mureș.
— Am terminat liceul cind oame
nii au început să se întoarcă în
comună — ne povestește. Nu m-am
gindtt nici o clipă să plec prin alte
părți. Locul meu e aici ; aici, acasă,
simt eu că e nevoie de mine. E de
lucru la noi mai mult ca niciodată.
Așa cum prevede programul nostru
de dezvoltare — pe care împreună
l-am gîndit și împreună ii vom duce
la bun sfîrșit —, în cincinalul urmă
tor vom avea creșteri mari la toate
producțiile agricole, pe baza dezvol
tării intensive și a modernizării în
continuare a agriculturii. Anul aces
ta am obținut, la unele culturi, re
zultate care pînă mai ieri erau de
neimaginat. Vom dezvolta și pe mai
departe legumicultura — unde avem
o bună și veche faimă —, dar vom
pune accent și pe plantele tehnice
de mare randament, în principal pe
sfecla de zahăr. Este știut și verifi
cat de-acum in practică faptul că
toate celelalte obiective pe care ni
le-am propus se sprijină, in princi
pal, pe bunul mers al agriculturii,
pe recoltele mari, pe rezultatele din
zootehnie.
— Am realizat multe in ultimii ani
— ține să adauge Tiberiu Keseg,
președintele cooperativei agricole.
Dar, așa cum s-a arătat in confe
rința comunală de partid, noi con
siderăm că nu ne aflăm cu realiză
rile la nivelul posibilităților. Ne-am
propus creșterea suprafeței agricole
și arabile cu 41,4 HECTARE, am
prevăzut irigarea unei suprafețe
de 355 HECTARE, de asemenea
combaterea eroziunii solului pe
600 HECTARE, măsuri concre

te de ameliorare în întregime a
suprafețelor productive. Aceste^
trebuie realizate in timpul cel
mai scurt și la calitatea co-i
respunzătoare, astfel incit pro
ducțiile mari pe care ne gindim să le realizăm în următo
rul cincinal — respectiv, pînă la
finele anului 1995, să obținem o pro
ducție agricolă de PESTE 55 000 LEI
LA HECTAR — să poată deveni
fapt, ba chiar să fie depășite. Po
sibilități există, munca fiecăruia este
hotăritoare. Obiectivele social-culturale, celelalte investiții pentru in
tervalul 1991—1995 vor prinde viață
numai în măsura in care vom reuși
să folosim noi, în agricultură, cu
maximă eficiență, fiecare palmă de'
pămint, in măsura în care ne vom
ridica, prin pregătirea profesională,
prin conștiință, prin calitatea mun
cii, la exigențele noii revoluții agra
re. Vor trebui dinamizate și preocu
pările in sectorul de mică industrie
al cooperativei, astfel incit sâ putem
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fesională.
Dezvoltarea
comunei
Gheorghe Doja în viitorul cincinal
se poate asemui, intr-adevăr, din
multe puncte de vedere, unui be
nefic drum către casă...
PERMANENTA DEVENIRE, ÎN
NOIT DESTIN.
Despre viitorul chip al comunei
Singeorgiu de Mureș discutăm cu
Ilarie Opriș. deputat in circumscrip
ția comunală numărul 16.
— Problemele dezvoltării localită
ții in cincinalul care urmează au
fost pe larg dezbătute și analizate
atît în conferința de dare de sea
mă si alegeri a comitetului comu
nal de partid, cit și. ulterior, in adunările cetățenești pe circumscrip
ții. Oamenii au venit cu noi iniția
tive. cu soluții pentru realizarea tu
turor obiectivelor, au fost analizate
schița de sistematizare, planul vii
torului efentru civic, care a început
deja să prindă contur. Avem un
program de dezvoltare economico-so
cială ambițios, dar — ținind seama

.1

.

șiși. in propriile forțe. Și ca să
ilustrăm această idee, ne vom în
gădui să ne întoarcem într-un tre
cut nu prea îndepărtat din istoria
comunei...
...Adunarea generală a coopera
torilor din Singeorgiu de Mup
reș, din februarie 1985, s-a pre
lungit mult. Se făcea analiza ac
tivității economice ; concluzia : pes
te 2 000 000 lei pierderi. Mal cu sea
mă rezultatele din zootehnie li ne
mulțumeau pe oameni. Au vorbit atunci. rind pe rind. aproape toți.
Tristețea, oboseala și înverșunarea le
îngreunau privirile. O singură În
trebare : ce-i de făcut ? Răspunsul
a venit din sală, simplu, neaștep
tat. neacademic : „E de muncă...".
Au fost luate măsuri organizatori
ce. s-au fixat responsabilități con
crete. au fost găsite soluțiile cele
mai potrivite. Primarul de atunci și
Vasile Bordaș, președintele coopera
tivei agricole de producție,
s-au
angajat, in fața oamenilor, cerindu-le
sprijinul,
ca, in timpul cel
mai scurt, in
dol-trei ani, să
fie
recuperate
pierderile și sâ
se redreseze si
tuația. N-au fost
vorbe in vint.
Angajamentul a
fost
respectat.
„Am reușit —■ na
spun astăzi oa
menii — si am
prins
încredere
în noi. Obținem astăzi beneficii de
milioane. Am priceput, cu incetul. câ
de noi depind multe. Ceea ce ne-am
propus știm că putem realiza. Știm,
de asemenea, că atunci cînd sa
muncește bine, cu spirit de răspun
dere. se poate și mai mult".
Viitorul comunei se află, de alt
fel. de la o vreme, sub aceste ge
neroase semne : mai mult, mai bine.
— Dezvoltarea deosebită pe care o
va cunoaște comuna și in următo
rii ani — ne asigură Nicolae Chcrteș. vicepreședintele consiliului popu
lar — are si va avea la bază pro
prietatea socialistă. Fără aceasta, îm
plinirile de pină acum nu ar fi fost
posibile. Intr-un viitor pe care mun
ca noastră unită îl poate apropia
mult, vom deveni — sub aspectul
civilizației, al confortului, al dotă
rilor — un adevărat centru urban.
Dar nu prin renunțarea la agricul
tură. la cultivarea pămîntului. la
creșterea animalelor, ci tocmai
preocupindu-ne mai mult de creș
terea eficienței acestor activități de
bază, care dau și vor da însuși pro
filul localității noastre. Numai re
coltele mari ne vor oferi posibi
litatea de a dezvolta toate celelal
te domenii, de a investi mai mult
in sectoarele social, cultural, edilitar.
Un aparent paradox. în realitate un
adevăr de neeludat : apropierea
treptată a condițiilor de viață și de
muncă ale oamenilor de la sat de
condițiile, civilizația șl confortul
urban nu înseamnă renunțarea la agricultură. ci. dimpotrivă. înscrierea
fermă ne coordonatele noii revolu
ții agrarg. o creștere progresivă
potențialului productiv al pămintului. Nevoile, cerințele oamenilor
muncii de la sate au cunoscut. în
vremea din urmă, un adevărat salt
calitativ ; pentru a fi satisfăcute, ele
cer eforturi pe măsură. Șl oamenii
sînt pregătiți pentru a le realiza.

Producțiile agricole mari, premisă
a drumului spre urbanizare
obține saltul scontat ; creșterea ve
de resursele noastre (atît cele uma
niturilor de ia 1 900 lei pe coopera
ne, cit și cele materiale) — pe de
tor. în prezent, la 6 400 LEI in 1995.
plin realizabil. La construcții de lo
— Nu e greu de răspuns la între
cuințe se prevede, bunăoară, o in
barea cum va arăta comuna în per
vestiție de 34 MILIOANE LEI. care
spectiva viitorului cincinal — ne
se va concretiza intr-un număr de
încredințează Ioan Berta, președin
30 de apartamente anual, sporind
tele cooperativei de producție, achi
zestrea de locuințe pentru specialiști.
ziție și desfacere a mărfurilor. SînVom construi incă O ȘCOALA cu 8
tem preoctipați de extinderea și mo
săli de clasă, O GRĂDINIȚĂ cu 75 de
dernizarea activității noastre de mică
locuri. Comerțului și serviciilor — ale
industrie, incit la sfirșitul anului 1995
căror activități urmează să se ridice
să putem realiza o producție globală
dc la 29,4 milioane de lei la 32,9
in mica industrie de peste 9 000 LEI
MILIOANE ÎN 1995 și. respectiv, de
pe locuitor. In cadrul comerțului și
la 10,3 milioane la 24,52 MILI
prestărilor de servicii (unde mai
OANE ÎN 1995 — le vom crea un
sînt multe de realizat pînă cind vom
cadru adecvat, căruia ii vom adău
satisface cum se cuvine cerințele
ga un plus de peste 800 metri păpopulației — tot mai numeroase)
trați la parterul noilor blocuri. Se
preconizăm să obținem, la sfirșitul
va da in folosință o nouă bază de
cincinalului viitor, un volum de
tratament la băile sărate sl se va
peste 16 MILIOANE DE LEI.
finaliza centrul civic al comunei, cu
Se va construi un nou centru de
toate dotările necesare satisfacerii ecultură și creație socialistă „Cintarea
xigențelor unui trai civilizat.
României", va fl inaugurat un liceu
Înregistrînd la ora actuală o procu profil agricol, se va da in folo
ducție-marfă de 11386 lei pe locui
sință o nouă grădiniță (alâturindu-se
tor. mica industrie va ajunge, in
celorlalte trei), se va construi, in
viitorul cincinal, la o producțiecentrul comunei, un bloc pentru spe
niarfă de 19 554 LEI pe locuitor,
cialiști, se va deschide un nou ma
fapt ce îi obligă pe factorii răspun
gazin universal, construit după toate
zători ca. începînd chiar cu acest
exigențele unui comerț modern, ci
an. să pună bazele modernizării, ale
vilizat. Iată citeva proiecte care ur
viitoarelor extinderi. Au și inceput,
mează să printjă viață ; lor li se
de altfel, lucrările pentru lărgirea
adaugă altele și altele.
spațiilor de producție la cooperativa
Există o firească relație între
agricolă de producție, au fost întoc
creșterea puterii economice a comu
mite studii in cadrul C.P.A.D.M. si
nei (preponderent prin activitatea
consiliului popular privind diversi
in agricultură și cea in mica indus
ficarea activității, valorificarea cu
trie), ridicarea continuă a calificării
maximum de eficiență a resurselor
profesional®;' «lărgirea orizontului de „s prpprii de materie primă, creindu-seș
cunoștințe al oamenilor și bunăsta
in felul acesta. 153 NOI LOCURI DE
rea generală, precum și binele, fie
MUNCA.
căruia. Toate proiectele s-au născut
Ridicarea permanentă a puterii econOmice a localității va determina,
din certitudinile prezentului. Li se
la
sfirsitul anului 1995. o producție
vor adăuga mereu alte proiecte.
globală de peste O JUMĂTATE DE
Dar ceea ce, după părerea noastră,
MILIARD DE LEI.
rămine faptul cel mai important, în
Ne-am putea întreba, pe bună
cărcat de adinei semnificații, e că
dreptate, care este resortul care îi
oamenii se întorc acasă, găsindu-și
determină pe oameni la astfel de
aici împlinirea umană, socială, pro
ambiții mari ? încrederea în ei în

Leila MUNTEANU

înflorirea permanentă a comunei
— preocupare a tuturor cetățenilor
Blocuri cochete, edificii școlare im
punătoare, numeroase magazine, case
moderne și Spațioase însoțesc de o
parte și de alta panglica de beton a
drumului național numărul 19 care
străbate această localitate, cu preg
nantă înfățișare citadină.
Deși este incă o localitate rurală,
satul de reședință al comunei Liva
da din județul Satu Mare are
imaginea de astăzi a comunei, cu
bogata ei viață economico-socială.
este rodul incontestabil al marilor
prefaceri revoluționare din anii so
cialismului, cu deosebire ai glorioa
sei epoci deschise de Congresul al
IX-lea al partidului.
La recenta adunare cetățenească
in care, intr-un larg cadru demo
cratic, s-a dezbătut programul de
dezvoltare economico-socială a loca
lității Livada în perspectiva viito
rului cincinal, primarul Vasile Oegaș
a ținut să sublinieze în fața consă
tenilor, adunați în număr mare in
sala căminului cultural, că „localita
tea și-a adjudecat, prin forța argu
mentelor economice și social-urbanistice, posibilitatea de a deveni in
cel mai scurt timp un modern cen
tru agroindustrial, care să asigure
cetățenilor condiții de muncă și via
ță tot mai bune, aidoma celor ale
locuitorilor de la orașe. Locuitorii,
deși trudeau din greu pămintul,
smulgeau puține roade acestor te
renuri -vestite» prin «săraturile»
și excesul de umiditate din sol. Nu
intimplător aici, la noi, pe aceste
păminturi de fertilitate mai scăzută.

s-a înființat o stațiune de cercetări
agricole menită să contribuie la în
nobilarea pămîntului, la aplicarea
cu randament maxim a tehnologiilor
moderne in vederea obținerii de
producții agricole înalte, sigure și
stabile, la nivelul cerințelor noii re
voluții agrare".
Așa cum se menționează și în
programul privind dezvoltarea eco

Adunarea cetățenească din comuna
Livada, județul Satu Mare
nomico-socială în profil teritorial a
localității Livada
in cincinalul
1991r-1995. prezentat în adunarea ce
tățenească, amplele măsuri și ac
țiuni de îmbunătățiri funciare care
se realizează anual în comună — apliearea de îngrășăminte naturale și
chimice, de amendamente PE CIRCA
2 500 HECTARE — îndreptățesc lucră
torii unităților agricole de aici să
producă incomparabil mai mult în
anii ce vin și să aducă în hambarele
de belșug ale localității lor, ale țării
cantități de produse agricole mai
ridicate cu circa 1 200 TONE LA
GR1U, CU 700 TONE LA ORZ, CU
300 TONE LA OVĂZ, 850 TONE LA
CARTOFI, SPORURI ÎNSEMNATE
URMÎNI) A SE REALIZA ȘI LA
PRODUCȚIILE ANIMALIERE —
CARNE. LAPTE, OUA, L1NA, MIE
RE DE ALBINE etc,

Promovarea valorilor umaniste
(Urmare din pag. I)

multă fermitate si
pasiune pentru opere
le valoroase, angaja
te. pătrunse de spirit
patriotic și să anali
zeze cu mai mult cu
raj contradicțiile unor
lucrări, spiritul de
imitație, confuzia de
idei, lipsa unui inalt
conținut
educativ.
Criteriul principal al
judecății de valoare
a criticii de valoare
se impune a fi in toa
te cazurile raportarea
operei artistice la pro
blematica umană con
temporană. la sensu
rile fundamentale ale
realității, la viziunea
umanistă a viitorului.
„Critica de artă —
sublinia
tovarășul
Nicolae Ceaușescu —
are un rol de mare
însemnătate atlt in

Intre viitoarele obiective se înscriu
extinderea și modernizarea fermei
piscicole pe 120 HECTARE, dezvolta
rea centrului de legume și fructe și
construirea unui nou depozit de
fructe cu o capacitate DE 5 000
TONE, dezvoltarea și modernizarea
secției de in, modernizarea platfor
mei de autotransport, precum și do
tări edilitar-gospodărești și social-

promovarea
creației
artistice cu înalt con
ținut educativ, cit și
în educarea estetică a
maselor
populare".
Pentru a răspunde acestor cerințe, critica
trebuie să fie nepărti
nitoare și obiectivă,
să militeze pentru o
artă realistă și profund
umanistă. Ducind mai
departe vechile și pu
ternicele tradiții pro
gresiste, critica literar-artistică de azi, avind la bază o concep
ție filozofică superi
oară, concepția comu
nistă, are înalta me
nire de a promo
va mal activ tot
ce este valoros in
creație, fără să tole
reze ceea ce contravi
ne concepțiilor noas
tre, să afirme cu pu
tere principiile înain
tate ale artei operele

inspirate din realități
le țării, care cores
pund cerințelor educă
rii și formării omului
societății noastre noi.
Spiritul călduț, slaba
exigență ideologică și
artistică nu sint com
patibile cu ținuta unei
critici reale, adevăra
te, eficiente, o critică
folositoare atit crea
ției, dezvoltării eî, cit
și orientării gustului
public, educării oame
nilor, a masei largi de
cititori. Iată sarcini
ale creației literar-artistice în ansamblul ei,
pe care toți cei ce slu
jim arta și cultura so
cialistă sîntem hotăriți
să le avem mereu vii
in conștiința noastră,
în activitatea pe care
o desfășurăm.

Alexandru
BĂLĂCI

culturale, PESTE 100 DE APARTA
MENTE NOI, pentru specialiști și
personal muncitor,
DOUA UNI
TĂȚI COMERCIALE și DOUĂ DE
PRESTĂRI SERVICII, O ȘCOA
LA PROFESIONALA CU 8 SĂLI
DE CLASA. O GRĂDINIȚĂ, UN
NOU CENTRU DE CREAȚIE ȘI
CULTURĂ SOCIALISTA
„,CÎNTAREA ROMÂNIEI", UN DISPEN
SAR UMAN, UN SPITAL CU 100
LOCURI ȘI FARMACIE.
între cetățenii care au luat cuvîn
tul in cadrul dezbaterii programului
privind viitorul localității lor s-a
aflat și președintele cooperativei agricole de producție, ing. Alexan
dru Bone : „Avem acum in față și
mai clară perspectiva viitorului
centru agroindustrial al localității
noastre. O perspectivă care ne bucu
ră pe noi, toți locuitorii acestei așe
zări. Și e firesc să fie așa. Este bine
să nu se uite nici un moment că
tot ce s-a înfăptuit in comuna noas
tră, ca in întreaga țară, trainic și
frumos pentru om și demnitatea sa,
tot ce se va faoe și în viitor pe baza
documentelor programatice ale Con
gresului al XlV-lea, ale luminoase
lor orientări ale secretarului gene
ral al partidului au fost și vor fi po
sibile numai pe temelia dezvoltării
neabătute a proprietății socialiste,
cooperatist? și de stat. Știm cu
toții, astăzi
cercuri
reacționa
re de peste hotare propovă
duiesc in cor «necesitatea» li
chidării proprietății socialiste, ur
mărind prin aceasta reinstaurarea
proprietății capitaliste, a vechilor
rînduiell ale exploatării omu
lui de către om. Asemenea spe
ranțe șl tentative, așa cum afirma
tovarășul Nicolae Ceaușescu, sînt
sortite din capul locului eșe
cului. însuși exemplul comunei
noastre demonstrează că numai
marea producție agricolă, baza
tă pe proprietatea socialistă, a asigurat creșterea producției agrico
le și ridicarea nivelului de trai ma
terial și spiritual al tuturor locuito
rilor noștri".
„Prestările de servicii
pentru
populație — spunea in cuvîntul său
Zoltan Szabo, șeful acestui resort de
activitate in cadrul cooperativei de
producție, achiziții și desfacere a măr

furilor — cunosc și în unitatea noas
tră o dinamică ascendentă, crescind
într-un ritm mediu anual de 8—10
la sută. Nu sîntem insă intru totul
mulțumiți de calitatea serviciilor pe
care le prestăm, fiind conștienți că
trebuie ca noi, împreună cu consi
liul popular, cu unitățile de invățămint din comună, să acordăm o atenție mult mal mare pregătirii te
meinice a cadrelor pentru prestări
și comerț, asigurării și pe această
cale a satisfacerii cerințelor popu
lației La un nivel de calitate supe
rior".
Referlndu-se la învățămîntul din
comuna Livada, care cuprinde o
populație școlară apreciabilă, de
peste 2 000 elevi și preșcolari, profe
sorul Station Arsu, directorul școlii
generale, sublinia : „Programul de
dezvoltare economico-socială a lo
calității noastre oferă perspective
largi pentru Înființarea a noi locuri
de muncă, ceea ce va duce la stabi
lizarea forței de muncă in comună,
la reducerea navetismului. fapt ce
va fi atît în interesul și beneficiul
oamenilor, al tinerilor, cit și in avantajul localității, ce va avea in
virfurile dc campanie mai multe
brațe de muncă pentru efectuarea
unor lucrări agricole. împreună cu
consiliul popular, va trebui să ne
preocupăm mai susținut In cadrul
orientării școlare profesionale spre
a asigura ca viitoarele cadre — de
muncitori pentru mica industrie și
servicii, pentru mecanizarea agricul
turii, ca și pentru unitățile sanitare
sau de învățămînt să fie in mai
mare măsură din comuna noastră".
„îmi exprim și eu bucuria și sa
tisfacția de a avea în față un ase
menea program luminos de dezvol
tare a comunei noastre — spunea
medicul-șef al dispensarului uman
din comună. Adrian Rachieru —, care
prevede și construirea unui spital,
a unei farmacii, a unei creșe și gră
dinițe. Ne vom putea astfel împlini
înt.r-o măsură mult mal mare $i in
condiții superioare misiunea noastră
nobilă de apărători ai sănătății".
în cuvîntul său. Bujor Micu a ți
nut Ia rindul său sâ sublinieze :
„Zestrea celor 134 de apartamente
construite de-a lungul ultimilor ani
— și care se va dubla în cincinalul
viitor — reprezintă, cred, încă un ar
gument de primă mărime al urba
nizării comunei, al ridicării conti
nue a nivelului de trai material șl
cultural al locuitorilor ei".
Intr-adevăr, locuitorii comunei Li
vada iși privesc cu îndreptățită în
credere viitorul. Este încrederea izvorită din certitudinea faptelor ro
dite sub zodia socialismului, din hotărirea de a le adăuga altele mai
mîndre și mai frumoase, de a se în
scrie ferm, prin munca unită a tu
turor. in frunte cu comuniștii, pe
trepte tot mai Înalte de progres,
prosperitate și civilizație ale între
gii țări.

Octav GRUMEZA

corespondentul „Scinteil
*

O PERSONALITATE DE INALT PRESTIGIU INTERNAȚIONAL, PRIN ALE CĂRH
CONTRIBUȚII SUBSTANȚIALE ROMANIA CONTEMPORANĂ SE POATE MlNDRI CU CELE MAI

REMARCABILE REALIZĂRI PE TĂRlM ȘTIINȚIFIC, TEHNIC, AL INVĂȚĂMINȚULW Șl CULȚURU

Omagii si aleasă prețuire pentru personalitatea si opera
tovarășei academician doctor inginer ELENA CEAUSESCU,
eminent savant, militant de seamă al partidului si statului

Rezoluție adoptată de
Adunarea Generală a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres).
— Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat prin consens o rezoluție pri
vind colaborarea dintre Națiunile Unite și Organizația Unității Africa
ne (O.U.A.), în care se exprimă, tot
odată, sprijin acordului intervenit
în vederea organizării in 1990, la se
diul din New York al O.N.U., a unei
consfătuiri a secretariatelor celor
două organizații. Rezoluția exprimă
îngrijorarea în legătură cu asupri
rea și oprimarea în continuare de
către autoritățile de la Pretoria a
populației majoritare africane din
R.S.A. Adunarea Generală sublinia
ză necesitatea aplicării Rezoluției
435 a Consiliului de Securitate al
O.N.U. privind accesul Namibiei la
independență și își exprimă profun
da neliniște față de persistența in
continuare a situației eeonomice cri
tice din Africa. în pofida eforturilor
de dezvoltare social-economică în
treprinse de statele continentului.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte,
Vă rog să primiți sincerele mele mulțumiri pentru mesajul de compa
siune trimis după cutremurul care a avut loc în regiunea Golfului San
Francisco, în seara zilei de 17 octombrie.
în acest moment de grea încercare pentru populația Californiei și pen
tru întreaga noastră națiune, caldul dumneavoastră mesaj a fost apreciat
în mod deosebit.
Cu sinceritate,

GEORGE BUSH

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Vă exprim mulțumiri pentru condoleanțele transmise cu ocazia încetării
din viață a Imamului Khomeini, marele conducător al Revoluției Islamice și
fondatorul Republicii Islamice Iran, care au constituit pentru noi o consolare.
Vă doresc succes în activitatea dumneavoastră, iar poporului român,
prosperitate.

SEYYED All HOSSEINI KHAMENEI

cu prilejul apariției în Republica Arabă Siriană a volumului

„Progrese în chimia și tehnologia polimerilor"
DAMASC 3 (Agerpres). — Expresie a interesului deosebit generat
pe pian internațional de prodigioasa activitate științifică a tovarășei
academician doctor inginer Elena Ceaușescu, a recunoașterii și prețuirii
unanime pentru contribuția excepțională adusă la progresul chimiei macromoleculare și aplicarea cuceririlor acesteia intr-un domeniu de frunte
al industriei românești, în Editura „Dar Al Tlass", din Siria, a apărut
volumul „Progrese in chimia și tehnologia polimerilor". Editată in con
diții grafice deosebite, cartea se adaugă celor șase reeditări în limbi
străine ale lucrării, care a mai văzut lumina tiparului la Viena, Mos
cova, Helsinki, Tokio, New Delhi și Cairo, pretutindeni fiind apreciată
ca o reprezentativă realizare pe tărîmul cercetării și ingineriei chimice
a prestigiosului ei autor.

Marcînd importantul eveniment
editorial, rectorul Universității Al
Baas, prof. dr. Abdul Majid Sheikh
Hussein, autor al Prefeței la ediția siriană a lucrării, a adresat
tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu o scrisoare
in care se arată : „Cu sentimente
de înaltă considerație, vă rog să-mi
îngăduiți a vă mărturisi satisfac
ția deosebită pentru onoarea ce
mi-a revenit de a prefața tradu
cerea lucrării dumneavoastră «Pro
grese in chimia si tehnologia po
limerilor» — operă de o deosebi
tă valoare științifică și aplicativă,
a cărei apariție in Siria vine să
se adauge numeroaselor ediții pu
blicate oină acum in diverse țări
ale lumii, evidențiind, și prin aceasta. interesul oamenilor de
știință, al specialiștilor și citito
rilor pentru prețioasa dumneavoas
tră activitate de cercetare pusă in
slujba prosperității și bunăstării
omenirii, in prezent și în viitor.
Smt bine cunoscute si unanim apreciate eforturile neobosite si
înaltele dumneavoastră merite po
litice. patriotice si științifice, ac
tivitatea susținută și rodnică pe
care o dedicați poporului român,
progresului său. conlucrării. înțe
legerii si păcii intre toate -po
poarele.
Prin stărpipța și poijtribuția
dumneavoastră substanțială. Româ
nia contemporan se poftțșț nfiÎRtbți
cu cele mai remarcabile realizări
pe tănm științific, tehnic, al învațămintului și culturii, puse in
slujba propășirii economico-sociale
a. țării, industria chimică româ
nească înscriindu-se. in acest sens,
printre ramurile care au benefi
ciat cu generozitate de roadele
cercetărilor pe care le desfășurati.
îmi exprim convingerea că ac
tivitatea dumneavoastră multilate
rală Va avea, și pe mai departe,
un rol de o hotăritoare însemnă
tate in eforturile poporului român
prieten, sub conducerea curajoasă
și clarvăzătoare a președintelui
Nicolae Ceaușescu. pentru necon
tenita creștere a bunăstării sale,
pentru viitorul său luminos.
Exprimîndu-mi. încă o dată, fe
ricirea de a fi putut prezenta spe
cialiștilor si cititorilor sirieni ma
gistrala dumneavoastră lucrare, vă
asigur de întreaga apreciere si con
siderație a oamenilor de știintă din
tara mea Si vă rog să binevoiți a
primi expresia celor mai respec
tuoase sentimente de stimă. îm
preună cu urări cordiale de sănă
tate si fericire", se spune în înche
ierea scrisorii.
în mesajul adresat tovarășei
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu de Mustafa Tlass. direc
tor al Editurii ..Dar Al Tlass". se
arată : „Pentru editură, prilejul de
a oferi oamenilor de știință, spe
cialiștilor și cititorilor interesați din
Siria opera dumneavoastră «Pro
grese în chimia si tehnologia po
limerilor» constituie o onoare deo
sebită. Vă rog să considerați aceasta ca. o expresie a recunoaș
terii si marii prețuiri de care se
bucură, și in tara mea. rolul si
contribuția excepțională pe care
dumneavoastră le aduceți la dezvol
tarea patrimoniului științific ro
mânesc și universal, indemnurile
neobosite De care le adresați oa
menilor de știință de pretutindeni
de a-și uni capacitățile creatoare,
eforturile consacrate păcii si dez
voltării în lume.
Cercetările desfășurate de dum
neavoastră în domeniul chimiei
mșcromoleculare. al polimerilor si
elastomerilor, rezultatele spectacu
loase înregistrate, pe această bază,
in domeniile aplicative ale .chimiei
românești generează pretutindeni
interes și apreciere unanimă. O
mărturie grăitoare în acest sens o

reprezintă și publicarea operei
dumneavoastră in numeroase țări
ale lumii. înaltele titluri ce_v-au
fost acordate ca o elocventă re
cunoaștere a meritelor dum
neavoastră de remarcabil om po
litic și de stat, de eminent om
de știință si savant recunoscut si
apreciat pe toate meridianele lu
mii.
Sub conducerea președintelui
Nicolae Ceaușescu, poporul român
a obținut, în ultimul sfert de
veac, admirabile realizări pe ca
lea dezvoltării sale multilaterale, iar
politica in domeniul științei, invățămîntului și culturii, transpusă in
viață sub nemijlocita dumneavoas
tră conducere și Îndrumare, a adus
o contribuție hotăritoare la marile
succese obținute pe tărim economic
și social, la ridicarea nivelului de
trai material și spiritual al poporu
lui român prieten.
Publicînd lucrarea dumneavoastră,
se relevă în continuare, Editura
«Dar Al Tlass» a fost animată de
dorința de a oferi celor interesați
o operă deosebit de valoroasă care
le va îmbogăți cultura științifică.
Sintem convinși că, în acest sens,
chimia siriană va avea multe de în
vățat, va descoperi aspecte de ma
ximă valoare teoretică și aplicativă.
Exprimîndu-mi fericirea de a fi
primul editor din Siria al acestei
opere fundamentale, precum și con
vingerea că ea va contribui la mai
bună cunoaștere și la adîncirea
prieteniei și conlucrării dintre po
poarele noastre prietene, vă rog să
primiți expresia înaltei noastre
considerațiuni, împreună cu cele
mai sincere urări de sănătate și.Pa
tere de muncă, de noi realizări în
activitatea de mare răspundere și
ales umanism pe care o desfășu
rati".
în prefața volumului, prof. dr.
Abdul Majid Sheikh Hussein re
levă : „Numele academicianului
doctor inginer Elena Ceaușescu
este bine cunoscut în întreaga lume.
Pretutindeni, cercurile științifice
aduc o inaltă recunoaștere faptului
că Domnia Sa,' prin importanțele
contribuții aduse pe tărim politic,
economico-social, al științei și învățămîntului, cu deosebire prin cer
cetările. de mare însemnătate in
domeniul chimiei și tehnologiei po
limerilor, face o onoare deosebită
țării sale.
Volumul de față — «Progrese in
chimia și tehnologia polimerilor» —
apărut în 1989 (care urmează lucră
rii «Polimerizarea stereospecifică a
izoprenului»), contribuie în mod
direct la îmbunătățirea producției
de cauciuc sintetic, inclusiv a rețe
telor de compoziție, tehnologiei de
fabricație și variatelor" sale aplicații.
Cartea constituie un prețios în
drumar de lucru pentru cercetători,
oferindu-le o amplă perspectivă
asupra, chimiei compușilor polimerici — abordată din mai multe
puncte de vedere.
Studiu teoretic cuprinzător, ba
zat pe metode analitice contem
porane. exacte, privind, definirea
și elucidarea multora din caracte
risticile cauciucului sintetic, a mul
tiplelor întrebuințări ale diferiților catalizatori si a numeroaselor
metode de producție, această carte,
împărțită în 40 de secțiuni, repre
zintă o expunere de mare cuprin
dere și profunzime a subiectului.
Lucrarea se constituie astfeL in
tr-un material de referință pentru
cadrele universitare si cercetătorii
din domeniul științei și tehnologiei
compușilor polimerici. al industriei
cauciucului.
îmi face o deosebită plăcere să
recomand cartea academicianului
doctor inginer Elena Ceaușescu
■tuturor celor interesați de acest
important subiect, numeroșilor ci
titori din lumea arabă. împreună

-AGENȚIILE DE PRESA

- pe scurt
CONVORBIRI FRANCO—VESTGERMANE. La Bonn s-au încheiat
convorbirile dintre cancelarul fe
deral al R.F.G., Helmut Kohl, și
președintele Franței, Franțois Mit
terrand. Interlocutorii au abordat
unele probleme ale actualității in
ternaționale, precum și pregătirile
în vederea reuniunii la nivel înalt
a Consiliului Europei (occidentale),
care va avea loc la Strasbourg.

COOPERARE ECONOMICA. La
Beijing a fost semnat protocolul cu
privire la schimburile comerciale

între China și Mongolia ne anul
1990. Părțile au avut convorbiri cu
privire la colaborarea pe olan eco
nomic și comercial.
POZIȚIE. Liderul Mișcării So
cialiste Panelene (P.A.S.O.K.). An
dreas Papandreu. s-a pronunțat în
favoarea organizării unei reuniuni
comune a conducătorilor politici ai
P.A.S.O.K. și Coaliției forțelor de
stingă și progresiste pentru a stu
dia posibilitatea elaborării unui
program comun de perspectivă. El
a sugerat ca o asemenea întreve

cu expresia între
gii aprecieri și a
ACADEMICIAN
recunoașterii meri
telor științifice ex
DR.ENG.
cepționale ale au
torului".
Lansarea oficială
*■
a volumului „Pro
grese în chimia și
tehnologia polime
rilor" a avut loc in
importantul centru
universitar Homs,
în cadrul unei ce
remonii festive, la
care au participat
oameni de știință,
personalități cultu
rale, membri ai gu
vernului, parlamen
tari, diplomați, zia
riști. ' z
în cuvîntul rostit
cu acest prilej,
prof. dr. Abdul Ma
jid Sheikh Hussein,
rectorul Universită
ții Al Baas din
Homs, a subliniat :
„De la întemeierea
sa,
Universitatea
Al Baas a încercat,
întotdeauna, să sta
bilească relații cu
diverse
instituții
științifice și de înBrumss. TRMISLATWM AN» PlBl K A no*.
vățămint superior
din întreaga lume,
contribuind astfel
la întărirea rapor
turilor cu cercurile științifice de lumul — a continuat vorbitorul —
pretutindeni. Intre acestea dorim reprezintă un ghid prețios de lucru
să subliniem relațiile cu institu și o sursă de referință fundamen
țiile științifice și de învățămînt tală pentru cercetători, pentru toți
din România, care se înscriu în cei ce lucrează în industria cauciu
ansamblul bunelor raporturi ro- cului șl a materialelor plastice.
mâno-siriene, bazate pe prietenia Lucrarea „Progrese în chimia și
țțiptrș. președintele Republi.cii, At; tehnologia polimerilor" neoferâ
fekcelehte studii științifice, prezintă
răbe' Siriăh'e, Hafez Al-Âssad, și
președintele Republicii Socialiste cercetări legate de cele mai impor
tante ’ varietăți de cauciuc indus
România. Nicolae Ceaușescu.
I-a revenit Universității noastre trial produs pe bază de polimeri
cinstea deosebită, iar mie personal intermediari, evidențiind însemnă
o mare onoare să prezint lucrarea tatea acestui cauciuc în industrie.
La rîndul său, dr. Abdel Razzak
«Progrese în chimia și tehnologia
polimerilor» a academicianului Ayoub, președintele Asociației de
Prietenie Siria—România, a ârătat:
doctor inginer Elena Ceaușescu,
„Dind cea mai înaltă apreciere
savant de aleasă reputație interna
țională, căruia cercurile științifice valorii științifice deosebite a lucră
îi poartă un deosebit respect, stimă rii «Progrese în chimia și tehnolo
și considerațiune pentru meritele gia polimerilor» a academicianului
sale excepționale pe tărim politic, doctor inginer Elena Ceaușescu,
am fost deosebit de bucuros de
cultural, al științei și învățămîntuinițiativa Universității Al Baas din
lui. De amplă recunoaștere inter
Homs de a publica acest volum în
națională se bucură studiile sale de
Siria. în folosul tuturor instituți
înaltă ținută științifică din dome
niul chimiei polimerilor, ce au avut ilor științifice " și. de învățămînt
superior
din țara noastră. Consider
o mare influență asupra industriei
chimice românești prin aplicarea că această lucrare reprezintă o
contribuție de" seamă pe tărîmul
lor în practică.
cunoașterii, la punerea în valoare
Este, de asemenea, bine cunoscută
activitatea multilaterală pe care a unor noi descoperiri de interes
general.
academicianul doctor inginer Elena
Șîntem deosebit de bucuroși de
Ceaușescu o consacră științei puse
în folosul poporului român, pro intensificarea conlucrării noastre,
gresului și dezvpltării într-o lume bazată pe puternicele legături de
prietenie și colaborare existente
a păcii și colaborării internaționale.
între două popoare cu vechi tra
Cartea «Progrese în chimia și
diții
— poporul arab sirian și po
tehnologia polimerilor» este rodul
porul român —. relații cimentate
eforturilor asidue ale academicianu
lui doctor inginer Elena Ceaușescu, de-a lungul anilor de marii noștri
împreună cu grupul de cercetători conducători, secretarul general al
Partidului Baas Arab Socialist,
pe care l-a format și îl conduce.
Cele patruzeci de studii care alcă președintele Republicii Arabe Si
tuiesc lucrarea constituie un ex riene, Hafez Al-Assad, și secre
celent îndrumar pentru cercetători tarul general al Partidului Comu
și, în mod deosebit, pentrii cei din nist Român, președintele Re
publicii
Socialiste
România,
domeniul chimiei polimerice.
Dorim ca această lucrare să mar Nicolae Ceaușescu".
cheze o importantă amplificare a
în încheiere, dr. Abdel Razzak
conlucrării dintre instituțiile știin Ayoub a spus : „Doresc să vă
țifice și de învățămînt superior asigur de hotărîrea noastră de a
din Republica Arabă Siriană și acționa pentru consolidarea și am
Republica Socialistă România, spre plificarea relațiilor dintre Reoua ne aduce astfel contribuția la în
blica Arabă Siriană și Republica
tărirea relațiilor dintre popoarelfe Socialistă România și îmi exDrim
sirian și român, la o mai bună cu convingerea că vom avea posibili
noaștere reciprocă, pentru un vi tatea să organizăm noi asemenea
itor mai bun și fericit al omenirii manifestări care să evidențieze
prietenia dintre popoarele noas
pe planeta noastră".
tre".
Dr. ing. Lakat Morai. șeful de
Eveniment de înaltă semnificație
partamentului de cercetare științi
fică al Combinatului de Anvelope în viața științifică și culturală
și Produse din Cauciuc din Hawa, siriană, lansarea volumului „Pro
grese în chimia și tehnologia po
a subliniat în cuvintul său că lu
crarea tratează unele dintre cele limerilor" a fost amplu reflectată
mai importante probleme ale ști de mijloacele de informare, de
televiziunea siriană. Presa a pu
inței și industriei contemporane,
blicat relatarea festivității, precum
înscrise în domeniul chimiei și
tehnologiei polimerilor, prezentînd și articole dedicate personalității
de înalt prestigiu international
rezultate ale celor mai noi cuceriri
în acest domeniu, descoperiri ce se a tovarășei academician doctor
inginer Elena Ceaușescu.
publică pentru prima oară. Vo
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dere să aibă loc după alegerile
parlamentare care se vor desfășu
ra la 5 noiembrie.
ÎNTREVEDERI
ALBANEZOSPANIOLE. La Madrid au vut Ioc
convorbiri între miniștrii afaceri
lor externe ai Spaniei și Albaniei,
Francisco Fernandez Ordonez și
Reis Malile, cu privire la relațiile
dintre cele două țări și aspecte ale
vieții internaționale. Ministrul al
banez a fost primit de regele
Juan Carlos I al Spaniei.

TlRGUL INTERNAȚIONAL DE
LA LUANDA. „F.I.L.D.A.-89". și-a
deschis porțile. Participă firme de
comerț exterior din peste 12 țări
ale lumii.
BUGETUL MILITAR AL S.U.A.
Pe anul 1990. in valoare de 305

miliarde de dolari, a fost adoptat
de Comitetul de conciliere al Con
gresului. în varianta convenită a
bugetului Ministerului Apărării, alocatiile destinate realizării pro
gramului cunoscut sub denumirea
de „războiul stelelor" au fost re
duse cu 1.1 miliarde de dolari fată
de cererile Administrației. Au fost,
totodată, suprimate alocațiile ne
cesare construirii unuia dintre cele
trei superbombardiere ,.B-2“ din
clasa ..Stealth", evaluat fiecare la
500 milioane dolari.
REUNIUNE. în orașul brazilian
Săo Luis s-au încheiat lucrările intilnirii la nivel inalt a țărilor de
limbă portugheză. Participantii —
șefi de stat sau reprezentanți ai
acestora din Brazilia. Angola,
Capul Verde. Guineea-Bissau. Mozambic, Portugalia, Sao Tome și

Povara datoriei externe reclamă
o politică concertată a țărilor debitoare
NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres).
— Intervenind în cadrul dezbaterilor
din Comitetul pentru probleme eco
nomice și financiare al Adunării Ge
nerale a O.N.U.. care analizează pro
blema datoriilor externe ale țărilor
în curs de dezvoltare, secretarul ge
neral al U.N.C.T.A.D., Kenneth Dadzie. a reamintit că. recent. Consiliul
pentru comerț și dezvoltare al aces
tei organizații s-a pronunțat in fa
voarea utilizării mai eficiente și ra
pide a strategiei pentru soluționarea
problemei datoriilor externe.
QUITO 3 (Agerpres). — Problema
datoriei externe și traficul ilicit cu
droguri constituie principalele amenințări la adresa păcii și secu
rității in America Latină, se arată
într-un studiu elaborat de Asociația

latino-americană pentru drepturi
cetățenești. Relevînd caracterul poli
tic al problemei datoriei externe, do
cumentul se pronunță în favoarea
unei politici concertate a țărilor de
bitoare, ca formă eficace in negocie
rile pe această temă cu creditorii.
Sînt denunțate practicile protecționiste ale statelor occidentale indus
trializate, îndeosebi ale S.U.A., pre
cum și sancțiunile economice Împo
triva țărilor latino-americane și caraibiene. Asociația consideră traficul
ilicit cu narcotice drept una dintre
problemele sociale cele mai grave din
America Latină și denunță violența,
creșterea puterii economice și infil
trarea mafiei drogurilor în diverse
sectoare de stat, apreciind că se im
pun măsuri eficiente pentru comba
terea acestui flagel în regiune.

AMERICA CENTRALĂ

Demobilizarea forțelor „contras" — obiectiv
prioritar al înfăptuirii acordurilor de pace
Declarația președintelui Republicii Nicaragua
NEW YORK 3 (Agerpres). — Pen
sive la adresa lor. autoritățile de la
tru instaurarea păcii in Nicaragua
Managua hotărind astfel reluarea atrebuie să se pună capăt războiului,
cestor operațiuni —. conducerea for
iar pentru aceasta, unica formă este
țelor „contras" s-a văzut nevoită să
demobilizarea imediată a forțelor
accepte propunerea guvernului sancontrarevoluționare — a arătat pre
dinist de a participa la negocieri
ședintele Republicii Nicaragua. Da
pentru demobilizarea forțelor respec
tive — transmite agenția Prensa La
niel Ortega, intr-un interviu publi
tina. Negocierile sînt programate
cat de ziarul american „The New
York Times", citat de agenția nicapentru luni și marți, urmind a avea
loc la sediul din New York al
raguană ANN. El a insistat asupra
O.N.U.
necesității înfăptuirii acordurilor
centroamericane la nivel inalt. care
★
stabilesc demobilizarea elementelor
Camera Reprezentanților a Con
„contras" înainte de 5 decembrie a.c.
gresului S.U.A. a adoptat, cu 379 vo
turi. împotrivă 29. o rezoluție care
MANAGUA 3 (Agerpres). — Con
stipulează,' intre ! altele, acordarea,
fruntată cu o nouă situație — în
anual, de către S.U.A.. a unui ajutor
care forțele antisandiniste nu au
de 4 milioane dolari pentru elemen
respectat decizia guvernului nicaratele antisandiniste nicaraguane.
guan de încetare a acțiunilor ofen
DUPĂ ATENTATUL ÎMPOTRIVA SEDIULUI

"federației SINDICATELOR

Mișcarea insurgență din Salvador
a suspendat dialogul cu guvernul
SAN SALVADOR 3 (Agerpres). —
Frontul Farabundo Marți pentru Eliberare (F.M.L.N.) din Salvador,
principala forță a opoziției armate
din această țară, a anunțat suspen
darea dialogului cu guvernul, în
urmă atentatului cu dinamită împo
triva sediului Federației Naționale
a Sindicatelor (Fenestras), soldat
cu 10 morți și 30 de răniți, infor
mează agenția Efe.
F.M.L.N. a precizat că dialogul în
tre cele două părți nu va fi resta
bilit pînă cînd nu vor exista garan
ții pentru mișcarea populară. Gu-

Evoluții

ale

conflictului

americano-panamez
CIUDAD DE PANAMA 3 (Ager
pres). — Un comunicat special al
cancelariei președinției Republicii
Panama informează despre evoluția
periculoasă pentru cauza păcii și
stabilității în America Centrală pe
care o reprezintă caracterul conflic
tului americano-panamez — infor
mează agenția T.A.S.S. Relațiile din
tre S.U.A. și Panama au fost re
duse la zero ca urmare a politicii
ostile promovate de Administrația
Statelor Unite — se arată în docu
ment. în ultimii doi ani, contactele
directe dintre cele două țări — poli
tice, diplomatice, economice, comer
ciale și militare — nu au funcționat,
relevă comunicatul, care adaugă că
S.U.A. refuză să acrediteze pe lîngă
guvernul panamez pe șeful misiunii
sale diplomatice la Ciudad de Pa
nama. Mai mult decît atit, în cadrul
acestei misiuni continuă să-și desfă
șoare activitatea funcționari ameri
cani declarați anterior „oersona
non grata". Toate aceste acțiuni
contravin normelor de relații inter
naționale, se subliniază în comuni
cat.

Principe — au aprobat un document
menit să contribuie la dezvoltarea
cooperării in domeniul culturii.
CONFIRMARE. După întrevede
rea pe care vicepreședintele Dan
Quayle și secretarul de stat James
Beker au avut-o, la Washington, cu
o delegație a unei grupări afgane
antiguvernamentale, reprezentanți
ai oficialităților americane au con
firmat că S.U.A. vor continua să li
vreze armament acestor grupări.

MANEVRE
NAVALE
ALE
N.A.T.O. în Marea Egee au început
manevrele navale ale N.A.T.O.. de
numite codificat ..NIRIIS-89". La
aceste exerciții militare, care vor
dura oină la 10 noiembrie, parti
cipă unități din Marea Britanie.
Grecia. Spania. Italia si Franța, in
formează un comunicat al Minis
terului grec al Apărării.

vernul și F.M.L.N. au inițiat un pro
ces de dialog în luna septembrie în
vederea degajării unei soluții poli
tice la războiul civil intern, convor
birile urmind să fie reluate la 20—21
noiembrie.

ORIENTUL MIJLOCIU
© Noi ciocniri armate în
Liban » Contacte poiitico-dipiomatice
BEIRUT 3 (Agerpres), — în sudul
Libanului ău izbucnit noi ciocniri
între forțele rivale din zonă. Știri
provenite din regiunea Saida relevă
că în sectoarele Kfar șl Ein Mir au
avut loc schimburi de focuri între
luptătorii libanezi din rezistență și
miliții ale așa-zisei „Armate a Li
banului de Sud" — creată și finan
țată de Israel, informează agenția
MENA.
DAMASC 3 (Agerpres). — Preșe
dintele Siriei, Hafez Al-Assad, i-a
primit pe Walid Joumblatt, preșe
dintele Partidului Socialist Progre
sist din Liban, și Nabih Berri, lide
rul Mișcării politico-militare șiite
„Amal", care au efectuat o vizită la
Damasc. Situația din Liban și re
zultatele reuniunii parlamentarilor
libanezi de la Taif (Arabia Saudită)
au făcut obiectul întrevederii, a anunțat postul de radio Damasc, ci
tat de agenția MENA.

BAGDAD 3 (Agerpres). — în con
tinuarea vizitei pe care o efectuează
în Irak, în cadrul turneului în zona
Golfului, reprezentantul personal al
secretarului general al O.N.U., Jan
Eliasson, a conferit cu vicepremierul șl ministrul irakian de externe,
Tariq Aziz, informează Qatar News
Agency. în cadrul discuțiilor au fost
examinate eforturile în direcția apli
cării Rezoluției 598 a Consiliului de
Securitate pentru ajungerea la o so
luție finală în conflictul dintre Iran
și Irak.

BONN 3 (Agerpres). — în cadrul
unei interpelări in Bundestag, Par
tidul Ecologist din R.F.G. a cerut re
cunoașterea de către guvernul vestgerman a Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei drept reprezentant
legitim al poporului palestinian. Tot
odată, ecologiștii s-au pronunțat
pentru Inițierea de convorbiri intre
R.F.G. și O.E.P.

Act contrar păcii în
Peninsula Coreeană
PHENIAN 3 (Agerpres). — Purtă
torul de cuvînt al Comitetului pen
tru reunificarea pașnică a patriei
din R.P.D. Coreeană a dat publicității
o declarație in care se arată că de
cizia Statelor Unite și regimului sudcoreean de a fi aduse în Coreea de
Sud 120 de avioane militare capabile
să transporte arme nucleare consti
tuie un act contrar păcii și reunificării pașnice a Coreei, o nouă vio
lare a acordului de armistițiu — in
formează agenția A.C.T.C.

O REALITATE ACUZATOARE LA ADRESA RINDUIELILOR
DIN LUMEA CAPITALISTĂ

Erodarea continuă a drepturilor sociale
BONN 3 (Agerpres). — Președin
tele Uniunii sindicatelor vest-germane, Ernst Breit, a declarat că
propunerile Comisiei C.E.E. cuprin
se in așa-numita „Cartă a drepturi
lor sociale" reprezintă un răspuns
cu totul necorespunzător la proble
mele sociale pe care le presupune
crearea „pieței unice" vest-europene — informează agenția A.D.N. în
cadrul unei conferințe de presă, el
a arătat că, in condițiile in care in
țările europene occidentale se înre
gistrează o erodare continuă a drep
turilor sociale ale oamenilor muncii,
nu se poate accepta realizare^ „pie
ței unice" fără o cartă care să ga
ranteze menținerea cuceririlor so
ciale ale sindicatelor.

BERLINUL OCCIDENTAL 3 (Agerpres). —, într-o declarație citată
de agenția A.D.N., primarul Berli
nului occidental, Walter Momper, a
avertizat că printre problemele cu
care se confruntă municipalitatea
orașului se numără persistența șo
majului și proliferarea narcomaniei,
în special printre tineri. informea~ă
agenția A.D.N. El a menționat, de
asemenea, că in Berlinul occidental
există peste 12 000 de persoane fără

ACHITARE. Un tribunal din
Stockholm l-a achitat, din lipsă de
probe, în a doua instanță, pe
Christer Pettersson. învinuit de asasinarea. in urmă cu trei ani si
jumătate, a fostului premier al
Suediei. Olof Palme. El fusese de
clarat vinovat în prima instanță si
condamnat la închisoare pe viață.
HOTArîRE. Marea Britanie a anunțat extinderea limitei apelor
teritoriale din jurul insulelor Malvine (Falkland) de la 3 la 12 mile
nautice. Măsura aprobată de gu
vern va intra in vigoare la 1 ia
nuarie anul viitor. Un purtător de
cuvint britanic a anuntat că gu
vernul argentinian a fost anuntat
în prealabil in legătură cu aceas
tă hotărîre.

DEFICITE BUGETARE. După
cum informează cotidianul francez

locuință. Pe de altă parte, asociația
cjiria.jilor din Berlinul occidental
a adresat o scrisoare prima
rului acestui oraș in care cerc
să uzeze de toate mijloacele juridi
ce și administrative pentru a îm
piedica specula datorată penuriei de
locuințe. în document se atrage atenția că misiții, proprietarii,și al.i
speculanți încearcă să profite de această situație pentru a obține pro
fituri ilicite, încâlcind legislația in
vigoare.
LONDRA 3 (Agerpres). — După
cum arată statisticile oficiale, în
Marea Britanie trăiesc 2,4 milioane
de persoane aparținind altor rase
decit celei albe. într-o disproporție
alarmantă, acestea locuiesc în nu
cleele mizeriei și privațiunilor din
diverse orașe, unde neajunsurilor
pe care le impart cu păturile sarace
ale .populației indigene li se adaugă
discriminarea rasială.
Evaluînd această situație, Con
gresul Sindicatelor Britanice (T.U.C.)
a dat publicității, la Londra, o bro
șură în care cere mișcării munci
torești din această țară să adopte
o atitudine fermă împotriva rasis
mului.

„Le Figaro", balanța comerțului
exterior al Spaniei a înregistrat la
sfirșitul primelor nouă luni ale acestui an pn deficit de 2 506 mi
liarde pesetas. în creștere cu 51 la
sută in raport cu aceeași perioadă
a anului trecut. Pe de altă parte.
Marea Britanie a înregistrat în lu
nile august și septembrie un de
ficit bugetar de 965 milioane lire
sterline.

OPERAȚIUNE ANTIDROG. Po
litia olandeză a reușit să captu
reze o însemnată cantitate de co
caină. apreciată la circa 24 mili
oane guldeni pe piața ilicită. în
cursul operațiunii, desfășurată la
Amsterdam, au fost arestate citeva persoane, membre ale unei re
țele ce se ocupa cu transportul
drogurilor din America Latină in
Olanda și distribuirea lor în dife
rite țări ale Europei occidentale.
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