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JUDEȚENE DE PARTID

cu aceleași mijloace materiale și bănești

în pregătirea marelui forum democratic al comuniștilor români — Congresul al XIV-lea al partidului — eveniment de importanță istorică in viața social-politică a patriei noastre, intre 8 și 11 noiembrie — așa cum s-a stabilit la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. — vor avea loc conferințele de dări de seamă și alegeri ale organizațiilor județene de partid și a organizației de partid a municipiului București. Conferințele județene de partid se desfășoară în climatul de amplă angajare a poporului român de a omagia Congresul partidului cu remarcabile fapte de muncă pentru a întregi cu noi împliniri tabloul grandioaselor înfăptuiri ale României socialiste. Faptul că țara noastră se prezintă astăzi în fața lumii cu adevărat independentă economic și politic, cu o industrie modernă, cu o agricultură în plin progres, cu un înalt nivel de dezvoltare a științei, învățămîntului și culturii, cu un sistem original, unic în felul său, de organizare a conducerii democratice a activității în toate domeniile se datorează, în mod hotărîtor, uriașelor deschideri și descătușări de energii creatoare determinate de Congresul al IX-lea al partidului, care. Ia inițiativa și pe baza gindirii prospective, profund științifice a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a proclamat dreptul sacru al Partidului Comunist Român de a-și elabora de sine stătător linia politică, strategia și tactica revoluționare, de a aplica creator legitățile generale și principiile socialismului la condițiile concrete ale țării noastre.Toate acestea au reprezentat pentru participanții la adunările de dări de seamă și alegeri ale organizațiilor de bază, la conferințele comunale, orășenești și municipale de partid, in consens cu voința tuturor oamenilor muncii, a întregului partid și popor, temeiurile adeziunii unanime la Hotărirea C.C. al P.C.R. ca, la Congresul al XIV-lea al partidului, in funcția supremă de secretar general al partidului să fie reales cel mai iubit fiu al poporului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Sint aceleași temeiuri pentru care ^participanții la conferințele județene

de partid, dind glas dorinței ferme a milioanelor de comuniști pe care ii reprezintă, vor susține cu tărie propunerea de reinvestire a tovarășului Nicolae Ceaușescu in cea mai inaltă funcție in partid și, prin ho- tăriri proprii, vor acorda delegați- lor la Congres mandatul de a duce la indeplinire această opțiune a partidului și poporului.La recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. s-a cerut ca la conferințele județene de partid, in spiritul exigențelor cuprinse în Expunerea secretarului general al partidului la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. cu privire la problemele socialismului, ale activității ideologice și politico-educative, de formare a omului nou. constructor conștient al socialismului și comunismului in România, să se dezbată, cu înaltă răspundere comunistă, activitatea politico-organi- zatorică depusă pentru înfăptuirea planurilor de dezvoltare economico- socială în profil teritorial, pentru mobilizarea largă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii la înfăptuirea neabătută a politicii partidului, a Programului de făurire a societății socialiste multilateral voltate și înaintare a României comunism.Pe coordonatele principiilor damentale subliniate in Expunerea secretarului general al partidului și în Tezele pentru Congresul partidului, privind, printre altele, rolul determinant al forțelor de producție ca factor hotărîtor al dezvoltării economico-sociale și făuririi cu succes a societății socialiste, nece- ■ sitatea realizării unei înalte de acumulare, consolidarea rirea proprietății socialiste, și cooperatiste, creșterea partidului, al organelor și zațiilor sale în conducerea a tuturor domeniilor economico-sociale, intensificarea muncii ideologice Și politico-educative de formare a omului nou, pe deplin conștient de menirea sa in societatea de azi, conferințele județene de partid sint chemate să analizeze, în spirit critic și autocritic, modul in care organele și organizațiile de partid și-au îndeplinit rolul ce le-a revenit în conducerea întregii ac-

dez- sprefun-

rate și spo- de stat rolului organi- politică

tivități — politice, economice, sociale și educative — din județele respective, adoptind măsuri corespunzătoare în vederea creșterii capacității politico-organizatorice și politico-educative a organizațiilor de partid, angajării ferme a fiecărui comunist în unirea energiilor creatoare ale tuturor oamenilor muncii pentru realizarea exemplară a sarcinilor economico-sociale din acest an și pe Întregul cincinal, pentru a pregăti astfel condițiile necesare înfăptuirii mărețelor obiective prefigurate in documentele programatice ce vor fi supuse aprobării marelui forum al comuniștilor români, în proiectul Programului- Directivă cu privire la dezvoltarea economico-socială a României in cincinalul 1991—-1995 și orientările de perspectivă pînă in anii 2000—2010.Avînd în vedere rolul important al științei, invățămîntului și culturii in asigurarea progresului societății noastre socialiste, în ansamblul ei, domenii la a căror afirmare și amplificare o contribuție hotărîtoare a avut și are tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, conferințele vor scoate în evidență preocupările privind aplicarea în producție a celor mai noi cuceriți ale revoluției tehnico-știin- țifice, ridicarea nivelului profesional și de cultură generală al tuturor oamenilor muncii.Conferințele județene de partid vor trebui să asigure dezbaterea a- profundată a măsurilor privind schimbarea radicală a stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, a creșterii calității muncii politico-organizatorice, de propagandă și cultural-educative, stabilindu-se soluții și obiective referitoare, printre altele, la întărirea controlului, dezvoltarea de*  mocrației interne de partid, afirmarea criticii și autocriticii ca latură fundamentală a vieții de partid, cuprinderea tuturor domeniilor prin repartizarea echilibrată a forțelor și folosirea activului de partid, creșterea numerică și, mai ales, calitativă a rîndurilor organizațiilor de partid, păstrindu-se permanent caracterul muncitoresc al partidului.

con- poli-de zi

De asemenea, vor fi analizate eficiența acțiunilor, inițiativelor și demersurilor politico-educative, lipsurile care se mai manifestă in acest domeniu și vor fi relevate modalitățile privind îmbogățirea ținutului activității ideologice, tico-educative.Un punct distinct pe ordineaa conferințelor județene il constituie desemnarea candidațildr pentru or-, ganele centrale ale partidului. Potrivit prevederilor statutare și instrucțiunilor Comitetului Central, propunerile de candidați prezentate in toate conferințele de partid pentru organele imediat superioare, inclusiv pentru organele centrale ale partidului. au fost supuse, în prealabil, discuției și consultării adunării generale a organizației din care fac parte membrii de partid respectivi, la- care au fost invitați și alți oameni ai muncii din unitățile in care își desfășoară, activitatea, ceea ce reflectă cu o deosebită pregnanță caracterul profund democratic al principiilor care stau la baza activității partidului nostru. în temeiul aplicării acestor principii, conferințele județene vor trebui să desemneze pentru organele centrale ale partidului cei mai buni comuniști care se situează in fruntea luptei pentru îndeplinirea exemplară â Programului partidului, a hotărîri- lor de partid și de stat, manifestă spirit revoluționar, exigență și fermitate în realizarea sarcinilor ce le sint încredințate, corespund întocmai criteriilor politice, morale și profesionale, au autoritate și prestigiu, bucurindu-se de stima colectivului de muncă.Conferințele se constituie de exprimare lor, a tuturor .a acționa cu fermitate pentru a în- timpina cu noi și deosebite fapte de muncă istoricul Congres al XIV- lea al partidului, Congresul victoriei socialiste, pentru înfăptuirea neabătută a sarcinilor reieșite din documentele care vor fi adoptate de marele forum al comuniștilor, contribuind astfel la continua înflorire și triei, înalte zație.

Relevind cerința majoră privind intensificarea preocupărilor pentru sporirea rentabilității și eficienței e- conomice — oondiție esențială a dezvoltării intensive — în Expunerea Ia recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R., tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a subliniat necesitatea aplicării neabătute a principiilor autoconducerii, autoges- tiunii și autofinanțării. Totodată, in Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului se apreciază că auto- conducerea democratică și autoges- ti'unea trebuie să ducă la întărirea ordinii și disciplinei in producție, in activitatea economico-financiară, la gospodărirea cu maximum de eficiență a mijloacelor încredințate fie*  cărui colectiv, în acest scop fiind deci necesare ridicarea la un nivel tot mai înalt a autofinanțării, precum și lichidarea creditelor suplimentare.în lumina acestor orientări, fiecărei unități economioe ii revine datoria să acționeze pentru folosirea judicioasă a mijloacelor de care dispune, a materiilor prime și materialelor. pentru a le introduce in producție și a finisa cit mai rapid producția, de bună calitate, pentru desfacerea producției, pentru încasarea în cel mai scurt timp a prețurilor. Cu alte cuvinte, să acorde cea • mai mare atenție accelerării vitezei de rotație a mijloacelor circulante.Noțiunea, aparent abstractă, viteză de rotație a mijloacelor culante este în realitate unul conceptele economice de ceamare însemnătate pentru pătrunderea intimității fenomenelor complexe ale funcționării mecanismului economico-financiar. Din păcate, nu •in toate întreprinderile sint înțelese in toată amploarea implicațiile pe care le pot avea. în activitatea, practică. grăbirea sau încetinirea rotației mijloacelor circulante. Pe scurt, a accelera viteza de rotație a mijloacelor circulante înseamnă a asigura, cu a- celeași resurse materiale și financiare. in aceeași unitate de timp, mai multe cicluri de producție, ceea ce determină obținerea unor acumulări, unor beneficii, unei rentabilități superioare. Pe această, bază se realizează deci folosirea cu eficiență crescută a capacităților de producție, ridicarea productivității muncii, valorificarea mai bună a stocurilor de materii și materiale și obținerea de benefici!' suplimentare. Pe de altă parte, reducerea relativă a fondurilor necesare pentru un ciclu de producție înseamnă pentru întreprindere diminuarea creditelor și scade-

de cir- din mai

județene de partid in vibrante momente a hotărîrii comuniști- oamenilor muncii de

rea cheltuielilor cu dobinziile, creînd ■societății posibilitatea de a folosi resursele financiare astfel disponibi- lizate în alte întreprinderi productive.Practica economică a nus pregnantă în evidentă faptul în vederea accelerării vitezei de tație a mijloacelor lectivele de oameni întreprinderi — care răspundere pentru dezvoltarea părții din avuția națională incredințată spre administrare și dezvoltare — au obligația să întreprindă acțiuni tehnice, economice și organizatorice adecvate, perseverente in toate stadiile procesului de producție : aprovizionare, fabricație, desfacere. Citeva cuvinte despre caracterul acțiunilor care se impun in fiecare din stadiile amintite ale procesului economic.Așa cum se desprinde din analizele efectuate în unități, din constatările cel mai ce finire urmare în stocuri de materii și materiale, in principal datorită .necorelării dintre cerințele producției contrariate, stocurile existente și aprovizionările planificate și efective. De aici se desprinde sarcina contractării din timp a producției destinate exportului și beneficiari’or interni, a nominalizării producției fizice și, pe a- ceastă bază, a fundamentării judicioase a planului de aprovizionare și a tuturor indicatorilor economico- financiari. in funcție de structura sortimentală a producției fizice și de materiile prime si materiale aflate in stoc.. O dată această problemă rezolvată riguros, realist, o mare importanță are respectarea de către furnizori a graficului de livrări la termenele si in sortimentele planificate. Este cunoscut faptul că nesin- 'cronizarea livrărilor de materii prime. nerespectarea sortimentelor prevăzute au influente negative asupra situației economico-financiare, con- .ducind la creșterea costurilor prin înlocuiri de materiale, prin prelucrări suplimentare. Frecvent asemenea cazuri apar, de exemplu, in relațiile unor întreprinderi din construcții sau din industria prelucrătoare cu furnizorii de laminate sl trefilate, determinind Consumuri nerationale de metal.In situații de acest, gen, dar în general in legătură cu optimizarea relațiilor economice intre întreprinderi, un rol tot mai important sint

cucă ro- co- dincirculante, ai muncii poartă întreaga gestionarea și

organelor financiar-bancare, frecvent fenomenele de în- a vitezei de rotație apar ca a constituirii de imobilizări

chemate să-l indeplinească bazele județene si bazele specializate de aprovizionare tehnico-materială. In context, continuarea orientărilor de concentrare a materialelor specifice, a pieselor de schimb și a altor materiale de valoare mare in baze ar fi de natură să sporească operativitatea aprovizionării, in condiții de relativă reducere a resurselor de acoperire necesare, și ar preintimpina și evita pierderile ce apar prin învechirea si scoaterea din uz a pieselor de schimb si a altor, materiale constituite in stocuri dispersate la diverși beneficiari.Pe măsura îndeplinirii sarcinilor de plan, colectivele de muncă din întreprinderi au datoria — subliniată in repetate rinduri de secretatul general al partidului — să vegheze Ia respectarea normelor de stoc, pe zile. pe. principalele grupe de materii prime. . materiale, combustibili, piese de schimb, subansamble. să preintimpine formarea stocurilor su- pranormative.In etapa activității de producție propriu-zise. reducerea timpului de prelucrare, scurtarea ciclului de fabricație în vederea accelerării , vitezei de rotație a mijloacelor circulante are drept fundament principal acțiunea de modernizare, de perfecționare a proceselor tehnologice, a- supra desfășurării căreia în cele mai bune condiții insistă în mod deosebit conducerea partidului.In legătură cu răspunderile conducerilor de întreprinderi, in această fază esențială a ciclului economic. secretarul general al partidului a criticat ferm tendința de a se fabrica producție de dragul producției. fără a se tine seama de cerințele reale ale economiei, Or. in condițiile unei economii planificate este neapărat necesară respectarea obligațiilor contractuale privind structura sortimentală, cantitatea, calitatea și termenele dc livrare. Pentru a- ceasta. încă de la lansarea în fabricație se dovedește util să se asigure optimizarea condițiilor de producție. ințelegind prin aceasta asigurarea folosirii integrale a capacităților de producție, respectarea ciclurilor normate de efectuare a reparațiilor capitale, execuția S.D.V.-uri*  lor si a lucrărilor de autoutilare, structura profesională si carea personalului, deci un plex de factori aflați in strinsă -diționare reciprocă.Un aspect se impune însă in deosebit atenției : optimizarea
califi- com- con-
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PLANUL ÎNDEPLINIT EXEMPLAR,
LA TOȚI INDICATORII!

• Continuitatea per 
fecfionării conducerii 
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obiectivă a dezvol
tării multilaterale a 
patriei

întregul nostru popor, oamenii muncii din toate sectoarele vieții economico-sociale sint angajați in aceste zile, premergătoare deschiderii lucrărilor Congresului al XIV-lea al partidului, într-o insuflețitoare întrecere, în acțiuni susținute pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan, pentru intîmpinarea importantului eveniment din viața partidului nostru, a României socialiste cu noi și importante succese, cu realizări remarcabile în ce privește înfăptuirea mărețelor programe de dezvoltare multilaterală a patriei. Toate aceste acțiuni, eforturile energice ale colectivelor de oameni ai muncii din industrie, construcții, transporturi și din toate celelalte domenii ale producției materiale trebuie susținute puternic, în primul rind prin asigurarea ritmică a bazei energetice- și de materii prime, prin sporirea cantităților de cărbune puse de minerii țării la dispoziția economiei. Poate mai mult decit in alte ramuri, in industria minieră trebuie să se acționeze cu înaltă abnegație, cu spirit revoluționar pentru a găsi noi soluții tehnice și tehnologice, noi forme de organizare a activității in subteran și la suprafață, în depozitele exploatărilor, in stațiile de încărcare, asigurîndu-se astfel sporul de producție necesar acoperirii tuturor cerințelor economiei. în acest spirit trebuie înțelese de toți minerii patriei îndemnurile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a fructifica deplin

condițiile tehnice $i materiale de care dispun, de a organiza cit mai bine munca, pentru a imprima un ritm tot mai înalt producției și pentru a livra zi de zi termocentralelor, celorlalte unități beneficiare cantități sporite de cărbune. Iată de ce, așa cum s-a subliniat la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., in toate unitățile trebuie să se asigure măsurile tehnice și organizatorice necesare creșterii accentuate a producției, îndeplinirii întocmai a sarcinilor de plan pe trimestrul IV și pe intregul an. Factorii de răspundere din toate întreprinderile extractive, organele și organizațiile de partid trebuie să urmărească zilnic modul cum se îndeplinesc prevederile planului, cum sint soluționate toate problemele producției, intervenind operativ, eficient pentru asigurarea unui climat de deplină ordine și disciplină la fiecare loc de muncă, pentru creșterea responsabilității tuturor oamenilor muncii față de îndeplinirea sarcinilor, a tuturor obiectivelor asumate în acest penultim an al cincinalului, an marcat de evenimente majore in viața partidului și a țării. Din perspectiva acestei cerințe, de a îmbunătăți permanent activitatea în acest sector, prezentăm astăzi experiența minerilor din bazinul carbonifer Mehedinți, unde zilnic se înregistrează importante depășiri ale prevederilor planului.
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dezvoltare armonioasă a pala ridicarea ei pe cele mai culmi de progres și civili-
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Din noua arhitectură a municipiului Pitești Foto : Sandu Cristian
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COMUNISTUL, OM AL ATITUDINII REVOLUȚIONARE

ȚARII,
CÎT MAI MULT CĂRBUNE

o chemare patriotică susținută
prin fapte prestigioase de muncă

0 valoroasă experiență care trebuie generalizată în 
primul rînd în bazinul carbonifer Mehedinți, dar 

nu numai aiciÎN FIECARE SCHIMB — RANDAMENTE MAXIME. Colectivul de mineri de la Zegujani are un mobilizator angajament De care este hotărît să-1 indeplinească întocmai : realizarea integrală a sarcinilor de Plan pe intregul an pină la Congresul al XIV-lea al partidului. Tocmai de aceea in cadrul întrecerii dintre brigăzi și formații de muncă se urmăresc după un grafic realizările la zi, astfel că se cunoaște exact, printr-o riguroasă evidentă, cine se află în frunte. Adică. altfel spus, cine a reușit într-o zi. decadă sau lună să realizeze cea

mal mare depășire de plan. Pentru că acum. aici, se vorbește — la fiecare loc de muncă — despre mărirea. cit mai mult posibil, a avansului cistigat in realizarea sarcinilor de producție pe cel de-al patrulea an al cincinalului.Iată de altfel care este bilanțul unei zile obișnuite de muncă din această perioadă de puternică mobilizare. Schimbul I — 94 tone cărbune peste plan. Șeful de brigadă Grigore Cărămidaru si inginerul Petre Mateescu — care au coordonat activitatea acestui schimb — fac precizarea că sporul de producție a fost.

în ziua respectivă, cu 16 tone mai mare fată de ziua precedentă. Explicația ? O mai bună organizare a muncii. Un plus de efort. Schimbul II a depășit planul in aceeași zi Cu 88 de tone, iar schimbul III cu 86,7 tone. Șefii de brigadă Nicolae Martinescu si Petrică Cretu. inginerii Stefan Dorobantu Si Ion Lupu- lescu. care au condus aceste două schimburi, „motivează" si de ce s-a realizat un spor ceva mai mic în comparație cu primul schimb : la una din benzile transportoare a apărut o defecțiune. Totuși. în loc de aproape o oră si jumătate, cit se preconiza initial că va fi perioada de remediere a defecțiunii tehnice, au fost necesare numai 37 de minute. Cei mai buni mecanici, aiutati de cei doi șefi de brigadă si cei doi au găsit rezolvarea optimă timp record. împreună nei — inginerul Mihai cern un calcul din care ziua respectivă minerii__ __jani au extras peste plan 268.7 tone de cărbune. în perioada imediat următoare — ne spun minerii — cantitatea de cărbune extrasă zilnic peste plan va ajunge însă la 300 de tone. Cu ce argumente se susține acest angajament 7

ingineri, intr-un cu șeful mi- Popa — fa- rezultă că in de la Zegu-

COMUNIȘTII — PROMOTORI AI SPIRITULUI REVOLUȚIONAR. Șeful minei ne spune că într-o anumită perioadă — mai exact spus
(Continuare in pag. a Il-a)

Activitatea politică și 

concentrarea spre esențial;
Ani de zile, încă de la punerea ei in funcțiune Fabrica de furfurol a 

fost „oaia neagră" a Combinatului de Îngrășăminte Chimice din Slobozia, 
din care face parte. In tot acest răstimp n-a existat ședință de analiză, 
mai ales in organizația de partid, in care — pe bună dreptate — colec
tivul care lucra in instalațiile de la furfurol să nu fi fost atenționat-, mus
trat, criticat. $i iată că incepind din iulie a.c. fabrica s-a rentabilizat. Mai 
mult : cu prilejul vizitei de lucru pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a făcut-o in unitate la începutul 
lunii octombrie, secretarul general al partidului a dat o frumoasă apreciere 
rezultatelor muncii celor de aici și a indicat ca experiența dobindită la 
Slobozia să fie generalizată și la fabricile similare de la Roșiori, Segarcea 
și Buzău.

Cum a fost posibil ca situația să se modifice radical, spre bine ? Mi
racol ? Doar se știe că „minuni in vremea noastră...". Atunci ? A fost 
schimbată conducerea ? A fost înlocuit colectivul ? Iată doar citeva din 
întrebările la care ne propunem să răspundem in reportajul-anchetă de 
mai jos. Nu mai înainte insă de a nota o observație cu caracter mai ge
neral : fiecare orinduire socială, in condiții specifice, generează sau înles
nește apariția unui anumit tip de om, a unei anumite personalități umane. 
In același timp, ca un proces corelativ, apar și unele trăsături psihice 
care nu caracterizează numai persoanele, ci și grupuri mal mici 
sau mai mari de oameni. Înălțimea idealurilor epocii inaugurate de Con
gresul al IX-lea al partidului — Epoca Ceaușescu, cea mai bogată în 
înfăptuiri — a făcut să crească și să înflorească, prin muncă, oameni noi, 
sinteză superioară a virtuților inscrise la loc de cinste in codul etic co
munist.— Acum, cind lucrurile au apucat-o pe făgașul normal, totul pare simplu ca o problemă de geometrie plană, după ce-ai rezolvat-o. Dar știți cit am tras ca să ajungem aici ? „Ei, cit ? !“ îl incităm pe maistrul. Victor Olteanu, iar dumnealui povestește calm, metodic și destul de tare, ca să-1 audă și in-

ginera Valeria Tudorache. stagiară cu o vechime de... citeva zile.Totul in jur miroase a... combinat chimic, soarele toamnei tocmai apune-n fereastra biroului, ora ieșirii din schimb s-a dus demult, dar fata ascultă curioasă ce a fost, cum a fost... Noi, reporterii, notăm și rezumăm :

organizatorică impune 
iar esențialul sint oamenii

Proiectul fabricii pare-se că a fost aprobat fără o cercetare prealabilă. Pe hirtie, utilajele instalate erau calculate să producă 5 500 tone de furfurol pe an. (Furfurol =» „lichid uleios, cu miros particular, folosit ca solvent selectiv la rafinarea uleiurilor minerale și vegetale și ca insecticid, vermicid etc."). Practica — criteriul adevărului — dovedea că respectivele utilaje, chiar și stoarse, erau incapabile să ofere o cantitate care să treacă dincolo de 600 de tone... Așa 
a funcționat ,.furfurolul“ ialomi- țean un an, doi, trei... Firește că nici planul fabricii, nici al combinatului nu putea fi îndeplinit. Consecință : judecind după retribuțiile primită, oamenii și uitaseră care mai erau încadrările lor reale. Pentru toți, plicurile cu bani se subțiaseră vizibil. Chimiștii din celelalte fabrici ale combinatului se uitau chioriș la cei de la furfuroL Aceștia, ultimii, se scuzau prin ședințe : „Sintem vinovați fără vină. Ei ar trebui...'*.  Și arătau cu degetul spre proiectant. Acesta venea — din București, firește — vedea, ridica din umeri și... pleca convins că dreptatea-i de partea lui. (Așa se întîmplă și azi cu instalațiile executate după același proiect la Roșiori, Segarcea și Buzău). Numai

că răbdarea celor de la Slobozia seca văzînd cu ochii...în consiliul oamenilor muncii din combinat s-a luat o hotărîre, altminteri înțeleaptă : fiecare colectiv de muncă să fie retribuit după rezultatele obținute în producție. Așa că singurele care se uitau acum chioriș la plicurile aduse acasă erau... nevestele celor de la furfurol. Și-i explicabil de ce unii își cereau transferul urgent. Fluctuația creștea precum mercurul în capilarele termometrelor ținute la soare. Numai că fuga n-a rezolvat niciodată nimic. Inginerul Marcel Măcelaru, șeful fabricii, profesionist de valoare indiscutabilă, era ironizat de ceilalți ’ unde apărea...- Și?— Devenise clar team trăi și munci Ceea ce a surprins — cu deosebire pe cei rol — a fost că s-a dintre noi care s-a „rău" decît un străin. în două sau in trei adunări generale ale organizației de bază de partid s-a ridicat și a criticat cu o asprime deosebită tot ce mișca în fabrică. Maistrul Ion Stolnicu — pentru, că

ingineri pe ori-
că ca pe nu mai pu- pină atunci, toată lumea de la furfu- găsit cinevadovedit mai

(Continuare în pag. a IV-a)
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ÎN 1NTÎMPINAREA CONGRESULUI PARTIDULUI 
- SARCINILE ECONOMICE REALIZATE EXEMPLARI

MUNCĂ BINE ORGANIZATĂ PENTRU 
ÎNDEPLINIREA INTEGRALĂ A PLANULUI

In agricultură, activitate intensă 
IN VEDEREA ÎNCHEIERII TUTUROR LUCRĂRILOR

La recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., apreciind că sint create toate condițiile pentru Îndeplinirea prevederilor stabilite, 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 trimestrul IV și pe întregul an 1989, pentru a în- timpina cu realizări cît mai Importante apropiatul Congres al partidului.In contextul măsurilor și acțiunilor ce se întreprind, în spiritul indicațiilor și orientărilor date cu acest prilej, pentru realizarea exemplară a sarcinilor economice, redacția a solicitat tovarășilor Ioana Mocanu, secretar al Comitetului Municipal Focșani al P.C.R., și Gheorghe Șuteică, secretar al Comitetului Municipal Tîrgu Mureș al P.C.R., răspunsul la următoarele întrebări :
1. Care este stadiul realizării planului, ce rezultate mai deosebite 

s-au obținut in întrecerea socialistă î
2. Ce experiențe și inițiative pot fi puse In evidență in activitatea 

organelor și organizațiilor de partid consacrată indeplinirii sarcinilor 
economice ?

3. Cu ce probleme se confruntă unitățile economice, cum se acțio
nează pentru soluționarea lor ?

Accent pe modernizarea 
fabricațieiPerioada de activitate parcursă din acest an, marcată în toate domeniile vieții politice, economico- sociale de înaltele cerințe ale întim- pinării Congresului al XIV-lea al partidului cu realizări de seamă, de a răspunde prin noi șl semnificative fapte de muncă îndemnurilor și sarcinilor formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a adus și în dezvoltarea continuă a municipiului Focșani noi împliniri. Aportul deosebit a revenit și de această dată activității desfășurate de colective de muncă din unitățile Industriale, din toate sectoarele producătoare de bunuri materiale. în primele 10 luni ale acestui an, industria municipiului a realizat o producție mai mare cu 7 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut, sarcinile de plan ale perioadei menționate fiind depășite la producția-marfă industrială cu 340 milioane lei. S-a acționat cu prioritate în direcția înfăptuirii programelor de perfecționare a organizării muncii șl modernizării producției, pentru creșterea mai accentuată a productivity ” _ „......... ății muncii, a niveluluiitinuă a eflcieriței întregii w __ __ _ __ _ ________ _______

v£,~ L muncii a devenit-d/regulă ea fac- pqțențialulul profesional, torit din conducerea unităților, s'pe-%
tățirea continuă activități ecdi 1 loare a poț^..,.—, tehnic șl de creație al specialiștilor, al muncitorilor cu o Înaltă pregătire și experiență de producție s-a evidențiat cu mai multă vigoare și eficiență în perfecționarea și promovarea unor noi tehnologii de fabricație, în aplicarea în producție a unui număr sporit de inovații și invenții, în modernizarea și completarea dotărilor tehnice prin eforturi proprii. A crescut gradul de valorificare a materiilor prime și materialelor, au fost reduse consumurile Specifice, lucru reflectat și în diminuarea față de plan a cheltuielilor materiale cu aproape 7 lei la 1 000 Iei producție-marfă. în această perioadă, ponderea produselor noi și modernizate din totalul producțlei- marfă a ajuns la aproape 70 la sută, realizare ce se situează peste prevederile de plan. Aceasta explică și sporirea solicitărilor partenerilor externi, producția pentru export fiind mai mare față de perioada similară din anul trecut cu 190 milioane lei.2 Realizarea obiectivelor de natură șă conducă la accentuarea turilor intensive de calitate și la- _____________________ eficiență aie activității de producție a impus o mai mare și statornică preocupare pentru creșterea răspunderii
Eforturile constructorului, beneficiarului

și proiectantului - corelate pentru
finalizarea tuturor obiectivelorTot mai multe sectoare ale economiei naționale, am putea spune chiar toate, solicită produsele întreprinderii de Ventilatoare din Capitală. Iar aceasta pentru faptul că, in prezent, unitatea produce o gamă extrem de largă de ventilatoare, în- cepînd de la cele destinate agriculturii pînă la cele care echipează centralele nuclearo-electrice, de la cele de mici dimensiuni pînă la cele de gabarite foarte mari. O asemenea diversitate a producției, sarcinile de plan tot mai mari de la un an la altul au făcut ca această unitate să cunoască în ultima perioadă de timp o puternică dezvoltare și modernizare. Mai exact, întreprinderii i-au fost alocate însemnate fonduri financiare pentru noi investiții. Cum se acționează pentru punerea in funcțiune cît mai rapidă a noilor capacități de producție ?De la bun început se cuvine subliniat faptul că pe șantierul întreprinderii se muncește intens in vederea intensificării lucrărilor de con- strucții-montaj, In așa fel incit noile capacități să fie puse în funcțiune la termenele stabilite și chiar în a- vans. Practic, investițiile din această întreprindere vizează modernizarea și concentrarea fabricației, astfel incit să se poată realiza ventilatoare cu înalți parametri tehnico-funcțio- nali, destinate unor programe prioritare ale economiei și creșterii volumului produselor destinate exportului. Halele 101 și 102, realizate de brigada nr. 2 de la Antrepriza nr. 2 ’ a I.A.C.S.I.M., întregesc într-un mod fericit peisajul arhitectohic al Întreprinderii, care datorită reliefului cu specific aparte sînt amplasate pe trei niveluri. Cele două construcții cu o arhitectură modernă sint legate intre ele prin anexe sociale și sint 

cadrelor de conducere, a tuturor specialiștilor în organizarea și conducerea muncii, în implicarea lor responsabilă la rezolvarea problemelor pe care le ridică înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan. A devenit o practică să realizăm lunar — sau de eîte ori se impune — analize pe grupe de întreprinderi privind îndeplinirea prevederilor de plan cu participarea cadrelor de conducere, a specialiștilor, prilej de adoptare a măsurilor ce se cer șl de perfectare a unor noi colaborări de întrajutorare, de acțiuni in comun în domenii ce vizează specificul muncii unităților cu profiluri asemănătoare sau înrudite. în toate unitățile industriale, cadrelor teh- nico-inginerești, economiștilor le sînt repartizate teme de cercetare, de soluționare a problemelor cuprinse în programele de modernizare a producției, de organizare a muncii, de perfecționare a pregătirii profesionale a întregului personal muncitor. Cu bune rezultate se soldează activitatea colectivelor complexe de studiu și control pentru soluționarea unor probleme tehnice și de producție de mai mare pmploare. în cadrul adunățilpr. generale ale organizățftlbt de partid, în adunările generale ale oamenilor cialiștii să raporteze asupra îndeplinirii sarcinilor încredințate, să informeze cum au fost realizate propunerile venite din secții, din ateliere, de la locurile de muncă. Nu lipsite de eficiență s-au dovedit șl expozițiile tehnice organizate în întreprinderi, la nivelul municipiului sau județului prin care se realizează și o imagine de ansamblu a preocupărilor inginerilor, maiștrilor, tehnicienilor, muncitorilor, pentru promovarea noului în producție, pentru creșterea calității produselor.3 îndeplinirea în mod exemplar a tuturor indicatorilor de plan pe acest an, crearea încă de pe acum a condițiilor necesare desfășurării Ia un nivel sporit de eficiență a activității economice- in anul următor polarizează Întreaga noastră muncă politico-organizatorică, eforturile organizațiilor de partid,> ale organelor colective de conducere în unitățile industriale. Pornind de la hotărîrile adoptate recent de conferința organizației municipale de partid, am trecut la revederea și îmbogățirea programelor de modernizare a producției, aducînd în planul prioritar al preocupărilor îndeplinirea măsurilor care vizează laturile intensive și de eficiență, de creș- 

concepute ca un ansamblu industrial modern, în care se profilează structurile din oțel și beton cu sticlă mată și reflectorizantă. Construcțiile o dată ridicate, in prezent se acordă o atenție deosebită montării utilajelor și instalațiilor. De altfel, liniile tehnologice de prelucrări mecanice au și fost finalizate, lucrările fiind executate de beneficiar concomitent cu ridicarea halei, tocmai în vederea scurtării ciclului investiției. Deci, ca
Pe șantierul Întreprinderii 

de Ventilatoare 
din Capitală

urmare a măsurilor luate, a dotării cu mașini-unelte de mare productivitate, cu laboratoare, cu mijloace moderne de control și standuri de probă moderne, capacitatea întreprinderii a crescut considerabil.în prezent, cele mai multe lucrări se desfășoară In hala 102, unde la etaj se pregătește montarea utilajelor, se fac ultimele finisări, zugrăveli și vopsiri. Se lucrează intens pentru ca lucrările să fie terminate grabnic, iar unitatea să poată să producă în devans ventilatoarele de care economia națională are stringentă nevoie.Concomitent cu lucrările de Investiții s-a acordat o atenție deosebită modernizării unor cicluri de fabricație, a unor operații, dat fiind faptul că productivitatea muncii în întreprindere era destul de scăzută, Iar ponderea operațiilor manuale destul de ridicată. în urma unor studii privind dezvoltarea de perspec- 

tere a productivității muncii șl ridicării calității produselor, de reducere a consumurilor de materii prime și materiale, de folosire cit mal deplină a dotărilor tehnice. In acest cadru de preocupări avem în vedere să asigurăm și o bună aprovizionare tehnico-materială, respectarea de către furnizori la termenele prevăzute a contractelor de livrare. Pe baza modernizării și înnoirii producției, a diversificării gamei sortimentale ne-am propus să mărim producția destinată exportului, să perfectăm încă de pe acum noi contracte economice cu parteneri de peste hotare. Sint finalizate sau în curs de pregătire pentru producția și ofertele anului următor noi produse de mecanică fină și metalurgie, aparataje electrice pentru instalații, mobilier, confecții, tricotaje și alte bunuri. Crearea condițiilor teh- nico-materiale pentru o cît mai bu-
în centrul atenției - efortul 
propriu, inițiativa creatoarerecenta conferință a organizației municipale de partid s-au analizat, in ' spiritul înaltelor exigențe formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, toate aspectele privind atît realizarea integrală a sarcinilor de plan pe acest an. cit și pregătirea temeinică a planului pe anul 1990, stabilindu-se sarcini și termene precise pentru soluționarea tuturor problemelor. în a- cest cadru s-a hotărît, bunăoară, ca, pentru recuperarea restantelor și realizarea producției fizice planificate la întreprinderile „IMATEX", „E- lectromureș", întreprinderea de Medicamente, întreprinderea de Confecții „Mureșul" și altele organele șl organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii să acorde cea mai mare atenție soluționării problemelor de aprovizionare tehnico- materială, realizării ritmice a producției la toate produsele cu desfacere asigurată la intern și export. Pentru aceasta, împreună cu unitățile,I ani stabilit măsuri pentru urmărirea zilnică atît a aspectelor de a- pro vizionare, cît și pentru execu- .tarea prodjwifî.ei cu ciclu lung de fa-.—----- . bricație cu/el fit " “ “, ții tirgmureșenl sint in măsură să ra- - - -ponteze- că ,și prodiwția de export a

Se poate aprecia că, în general, cu toate greutățile care au existat în activitatea unor întreprinderi, colectivele de oameni ai muncii din industria municipiului Tîrgu Mureș, în frunte cu comuniștii, au depus eforturi susținute pentru îndeplinirea în condiții cît mai bune a sarcinilor la toți indicatorii de plan. Astfel, ca urmare a acțiunilor și măsurilor politice întreprinse de comitetul municipal de partid, a eforturilor depuse de oamenii muncii, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, în cele zece luni care au trecut din acest an planul producției- marfă a fost îndeplinit în proporție de 101,3 la sută.Cu prioritate s-au urmărit îndeplinirea și depășirea planului la acele produse de care economia are cea mai mare nevoie. Totodată, acțlonind în spiritul sarcinilor și orientărilor stabilite de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Consfătuirea de lucru pe probleme economice de la C.C. al P.C.R. din . 5 ..octombrie a.c., în sensul de a pro-. duce ceea ce este n'bceSăr?șî ceea <?e ' este.prevăzut în plan, oamenii mun- bricgfte cu Jeț fitiiin 10—15 zile îna- .- Jntea termerieloj*  prevăzute . în contracte/ Experiența de pînă acum — relevam și la conferința organizației municipale de partid de. către numeroși comuniști — arată convingător că, prin realizarea unei strînse împletiri a activității organelor și organizațiilor de partid cu cea a forurilor de resort și a organismelor democrației muncitorești-revoluționare, nu există problemă care să nu poată fi, practic, soluționată.3. Neîndoios, o bună parte din ne- tealizările de care aminteam au avut la bază, in perioada menționată, greutățile întîmpinate în aprovizionarea, în timp util, cu unele materiale. Ele au avut însă la bază și cauze de ordin subiectiv, intre care neîndeiplinirea integrală a programelor de modernizare a proceselor de producție sau utilizarea incompletă a fondului de timp productiv. Pornind de aici, cît și de la alte constatări, comitetul municipal de partid, organele și organizațiile de partid, împreună cu conducerile colective din unități vor acorda o atenție deosebită implicării mai responsabile a tuturor cadrelor inginerești și economice în realizarea prevederilor programului de organizare și modernizare a proceselor de producție. în perfecționarea continuă a pregătirii profesionale a lucrătorilor. Au fost luate, de asemenea, măsuri pentru întărirea disciplinei la fiecare loc de muncă, astfel ca în 1990 indicele de utilizare a timpului de muncă să crească, pe ansamblul economiei municipiului, cu 1—1,5 la sută, față de realizările anului 1988,

portcze' că și producția de export a fdst îndeplinită în proporție de 106,2 la sută, din care pe relația devize convertibile — în proporție de 111,2 la sută. Demn de remarcat este și faptul că aceste sporuri de producție au fost realizate, în cea mai mare parte, pe seama creșterii productivității muncii, care, în perioada analizată, a înregistrat, față de plan, un spor de peste 4 000 lei pe fiecare lucrător.Cu toate acestea, nu putem fi pe deplin safisfăcuți de rezultatele obținute, întrucît nu toate unitățile au realizat și depășit planul de producție. Apreciez însă că, pe baza rezultatelor de pînă acum, toate întreprinderile din industria municipiului au reale posibilități de a realiza și depăși, pînă la finele anului, planul la toți indicatorii. Am în vedere faptul că în unitățile economice există o bună dotare tehnică, colective de oameni bine pregătiți profesional, cu experiență. în prim-planul atenției trebuie deci să fie pus efortul propriu pentru valorificarea potențialului uman și tehnic de care dispunem, precum și îmbunătățirea colaborării cu toate unitățile furnizoare și beneficiare.2 Pentru realizarea exemplară a planului pe acest an la toți Indicatorii, și cu precădere a exportului, la 

tlvă a fabricației de ventilatoare s-a trecut la executarea de noi linii tehnologice ce vor funcționa în aceste două hale. Practic, aici se vor putea produce în serii mari ventilatoare de diferite capacități. Oprindu-ne aici cu investigațiile, s-ar putea trage concluzia că lucrările de investiții de la întreprinderea de Ventilatoare din Capitală nu ridică nici un fel de probleme. Numai că lucrurile nu stau chiar așa. La o analiză mai atentă putem observa că la unele obiective se înregistrează mari rămîneri în urmă, îndeosebi la gospodăria de table. Adică tocmai la un obiectiv de mare importanță pentru întreaga investiție, știut fiind faptul că fabricația de ventilatoare implică un mare consum de tablă, îhtîrzierea acestui obiectiv, datorată în special constructorului care a tărăgănat începerea lucrărilor, dar și beneficiarului care a privit cu pasivitate această stare de lucruri, pune sub semnul întrebării toate realizările bune obținute la celelalte obiective, poate afecta dezvoltarea procesului de fabricație al întreprinderii.Iată de ce, este necesar ca toate forțele constructorului și beneficiarului, experiența dobîndită pînă în prezent să fie canalizate spre acest obiectiv, către toate punctele de lucru. Pentru că oricît de bune ar fi realizările obținute la un obiectiv sau altul, dacă nu toate obiectivele de investiție sint urmărite și finalizate la termenele stabilite, dacă ritmul lucrărilor într-un singur loc este prea lent apar necorelări care, in ultimă instanță, determină nerea- lizarea sporului de producție scontat.
Gheorghe 1ON1ȚA

pentru gradului de pregătire pro- a întregului personal mun- explicarea și cunoașterea fiecare om al muncii a ce revin Întreprinderii,
nă desfășurare a activității de producție se realizează concomitent cu intensificarea preocupărilor creșterea fesională citor, cu de către sarcinilor secției, atelierului, locului de muncă, fiecăruia în parte. Cu alte cuvinte — așa cum a cerut tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv — acționăm pentru creșterea gradului de responsabilitate și de participare a fiecărui om al muncii la îndeplinirea sarcinilor economice, întărirea spiritului de ordine și disciplină, a spiritului muncitoresc, revoluționar în muncă.

Dan DRAGULESCUcorespondentul „Scinteii"

Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scinteii

ȚĂRII, CIT MAI MULT CĂRBUNE!
(Urmare din pag. I)

lipsa unui sin- admite. Așa asemenea, conducători s-a s-a ai în-

la Începutul anului — existau diferente destul de mari în ce nrivește randamentul pe schimburi. Situația a fost temeinic analizată — sub aspectul disciplinei, al folosirii utilajelor si ocupării tuturor posturilor — si s-au luat măsurile necesare pentru întărirea răspunderii în muncă. în primul rind s-a luat o atitudine hotărîtă. intransigentă fată da cei care încă nu se încadrau în disciplina de producție. Li s-a demonstrat celor în cauză, cu calcule exacte, cît se pierde într-o oră sau într-o zi. într-un schimb, dacă dintr-o brigadă sau formație absentează doi sau trei oameni. Nici măcar gur om nu se poate pus problema. De discutat si cu unii locurilor de muncă ce dovedeau ... găduință, tolerau actele de indisciplină si încercau să justifice acele neajunsuri de care se făceau direct vinovați. în fruntea brigăzilor și formațiilor de muncă au fost puși numai oameni cu o îndelungată experiență. buni organizatori, oameni cu autoritate si inițiativă. Brigăzile si formațiile au fost astfel alcătuite încît în toate cele trei schimburi. în toate meseriile să existe un nivel apropiat de calificare. Efectul practic al măsurilor luate este cît se poate de evident. Dacă în luna ianuarie nu s-a realizat o producție de 215 tone cărbune din cauza absentelor nemotivate. în ultimele patru lunî acestea au fost complet lichidate.
SCURTAREA PERIOADEI DE 

REVIZII $1 REPARAȚII ASIGURA 
ÎNSEMNATE SPORURI DE PRO-

NEAMȚ:

Pe timp se mai află încă mari 
cantități de furaje— încă din lunile mai, Iulie, sub îndrumarea comitetului județean de partid, ne spune tovarășa Elisabeta Marina, directorul general al direcției agricole, am Întocmit un amplu program pentru pregătirea perioadei de stabulație. Prin acest program tematic, întocmit in fiecare unitate agricolă s-au urmărit două obiective : pregătirea corespunzătoare a spațiilor de cazare și depozitarea furajelor. Acum, cînd se apropie iarna, putem spune că rezultatele sînt bune, că adăposturile sînt gata pregătite, că in depozitele de furaje se află cantități îndestulătoare de furaje .însoțiți de medicul veterinar vir- glliu Bălănescu, șeful laboratorului județean de furaje, am ajuns mal întîl la C.A.ț>. Glrov, unitate cu bune tradiții în creșterea animalelor. în baza furajeră se poate constata de la prima vedere cantitățile mari de nutrețuri. Președintele unității, NeCulai Bostan, ne spune că are totul asigurat pentru iernarea animalelor : 750 tone de fin, 2700tone suculente, 1 900 tone de grosiere, dar cu toate acestea, mai are o grijă mare. Deși unitatea este mare cultivatoare de sfeclă, trimi- țînd la fabrica de zahăr din Sascut peste 10 mil de tone de sfeclă, a primit pînă în prezent o cantitate infimă de tăiței pentru însilozat și timpul bun nu poate aștepta la infinit.în apropierea Cooperativei Agricole din Glrov se află ferma de vaci a I.A.S. Glrov. Și aici, șeful fermei, Costache Lupu, ne prezintă baza furajeră pregătită pentru stabulația a 1 000 de bovine, din care 400 vaci cu lapte. Animalele vor intra in

IALOMIȚA:

Pe primul plan, calitatea arăturilorîntreaga activitate din unitățile »• gricole ialomițene se desfășqară sub semnul indicațiilor și orientărilor izvorîte din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul sărbătoririi „Zilei recoltei". La ora actuală stringerea și depozitarea producției de pe suprafețele care au fost cultivate In acest an cu culturi de toamnă în ogor propriu s-a finalizat, astfel că importante . forțe sînt concentrate acum la pregătirea recoltelor anului viitor. Pentru a asigura front de lucru tuturor tractoarelor repartizate la arat și celorlalte utilaje care execută scarificări șl ameliorări ale solului cu amendamente și îngrășăminte naturale, la eliberarea suprafețelor de coceni și resturi vegetale se acționează atît manual, cît și cu mijloace mecanice.Printr-o riguroasă organizare a muncii, ordine și disciplină, folosind cu eficiență întreaga zi lumină s-a reușit să se elibereze suprafețele care asigură front de lucru pentru mai multe zile, cu un ritm de peste 8 000 hectare în 24 de ore.Ogoarele adinei de toamnă se realizează cu formații mari, de 12—H tractoare, toate plugurile fiind dotate cu scormonitori. Se acționează in schimburi prelungite, dar și in două schimburi., Calitatea arăturii — ă- dîncimea și uniformitatea — fiind permanent controlată de șefii de fermă și specialiștii din unități, pre- zenți în mijlocul mecanizatorilor. în Consiliul Unic Agroindustrial Scin- teia, unde din cele 7 715 hectare prevăzute cu ogoare adinei de toamnă, s-au arat aproape 3 000 hectare, l-am intilnit pe directorul S.M.A. Țăndă- rei, tovarășul Vasile Barbu, care ne-a spus : „Calitatea arăturii, a ogoarelor din acest an este net superioară față de cea realizată in ultimii 7—8
DUCTIE. Si In activitatea de revizii si reparații la mașinile si utilajele din dotare s-au adus serioase îmbunătățiri. La nivelul conducerii minei se tine un grafic nrin care se urmărește încadrarea lucrărilor în perioadele prevăzute in normative, calitatea reviziilor gi reparațiilor executate, componenta formațiilor care realizează aceste lucrări. Totodată. se aulică noi soluții tehnica pentru scurtarea perioadelor de revizii si reparații planificate. S-a găsit si o formă eficientă de organizare. „Noi am stabilit, ne spune maistrul Dumitru Mandreș, ca acei care au in răspundere directă această activitate să fie ajutați — mai ales atunci cind se execută lucrări mai complexe, de Înaltă tehnicitate — in fiecare schimb, de un număr corespunzător de oameni, dintre cei mai bine pregătit! in meseriile căra sînt necesare". în felul acesta, perioadele de revizii si reparații s-au redus cu 12 pină la 23 de zile. Iar aceasta a însemnat producție in plus. Numai De această cale s-au extras suplimentar peste 11 300 tone Cărbune.Ce arată bilanțul la zi ? Că Pînă 
In prezent minerii de la Zegujani au extras peste prevederile de pian 65 000 tone cărbune. Si cum ritmul actual nu numai că se va menține, dar va creste simțitor în zilele următoare. planul ne 1989 va fi inde- Dlinit — duoă cum si-au făcut calculele minerii — cu o săptămină înainte de începerea lucrărilor marelui forum al comuniștilor. Un asemenea avans — pentru care acest destoinic colectiv de muncă merită toată lauda — se va materializa, oină la finele anului. !ntr-o producție supli

iarnă Intr-o bună stare de Întreținere, rod al unor preocupări cu totul remarcabile. S-a stabilit ca pe perioada de stabulație să se administreze zilnic un furaj unic conținînd 13—15 unități nutritive, astfel ca producția bună de lapte să se mențină și pe perioada de iarnă. Aceleași preocupări am intilnit și în unitățile din consiliile unice Bodești și Dumbrava. La I.A.S. Dumbrava, de exemplu, după cum ne declară directorul unității, Mihai Apetrei, anul acesta s-au produs furaje suficiente pentru cele 2 400 de taurine și 5 600 ovine. Adăposturile au fost modernizate și pregătite pentru iarnă, iar în parcul de furaje se află peste 3 000 tone fî- nurl, 15 000 tone de suculente și o mare cantitate de grosiere.In concluzie, trebuie să spunem că, deși majoritatea unităților și-au asigurat furajele printr-o muncă făcută cu înaltă răspundere, acțiunea de strîngere și depozitare a furajelor nu se poate considera încheiată Întrucît mai sînt încă de adunat cantități importante de furaje (frunze de la sfecla de zahăr, coceni de porumb și în mod deosebit tăițeii de sfeclă etc.) care trebuie să ajungă netntlrziat in bazele furajere ale unităților. Adevărata bătălie care s-a desfășurat anul acesta în toate unitățile' agricole pentru stringerea și depozitarea furajelor va trebui să se observe cu deosebire in producțiile zootehnice ce vor fi obținute în lunile de iarnă.
Petre CRISTEA 
Ion TALPA corespondentul „Scinteii*

ani. Acest lucru se datorează și condițiilor pedoclimatice create de pre- ctpifâțiild căztite în această toamnă, dar și modului în care unitățile au înțeles să elibereze suprafețele de resturi vegetale. Un exemplu in acest sens 11 oferă parcelele care au fost cultivate cu porumb șl de pe care cocenii au fost tălați cit mat aproape de rădăcină, fapt ce ne permite nouă, mecanizatorilor, efectuarea unei arături la adîncimea de 35 cm și uniformă. Asigurăm la fiecare formație de tractoare asistența tehnică, aprovizionarea cu carburanți și lubrifianți și hrană caldă pentru mecanizatori. Avem asigurate forțele necesare pentru 35 de tractoare in vederea acoperirii schimbului 2 cu mecanici de atelier și de secție din cadrul S.M.A.-ului nostru. Consider că prin asigurarea unei aprovizionări ritmice cu motorină noi putem încheia ogoarele adinei de toamnă pa toate suprafețele planificate pină la sfirșitul acestei săptămîni".în județul Ialomița experiența întreprinderilor agricole de stat și cooperativelor agricole de producție care in acest an au realizat producții mari, recolte record, la majoritatea culturilor datorită calității superioare a arăturilor și respectării cu strictețe a tuturor verigilor din tehnologii a fost preluată de toate unitățile. De altfel, la nivelul fiecărui S.M.A., înaintea declanșării executării ogoarelor de toamnă, s-au făcut instruiri privind modul în care trebuie pregătite plugurile cu scormonitori, cum trebuie reglate acestea. în acest fel s-a reușit și se reușește ca toate rădăcinile de la culturile premergătoare să fie adine încorporate, iar prin reglarea plugurilor să se asigure și afinarea solului.
V. MIHAI

mentară de peste HO 000 tone cărbune. Minerii de aici au realizat si o adevărată performantă in producție : la abatajul 4/2. cu cel mal lung cimp de exploatare — de 1 000 metri —. s-a atins o viteză de Înaintare, lunară. în stratul de cărbune de pină la 210 metri liniari.
LUCRĂRI ÎN AVANS LA 

VIITOARELE FRONTURI DE LUCRU. Puternic mobilizați de chemarea pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat-o oamenilor muncii din industria extractivă de a-si organiza mai bine munca si a asigura ritmuri inalte de producție, minerii de la Zegujani au trecut, cu întreaga răspundere, la pregătirea viitoarelor fronturi de lucru. „Pentru a scurta perioada lucrărilor de pregătire la noile abataje prevăzute pentru producția anului 1990 si in continuare — precizează șeful minei — Împreună cu cadrele tehnice de la nivelul Întreprinderii am elaborat o serie de noi soluții pentru folosirea, unor prefabricate la lucrările de deschidere, precum si pentru creșterea randamentului lă înaintarea in straturile de cărbune cti copertă mică. Dacă pină acum, in aceleași condiții geologice. erau necesari cel puțin 180 metri liniari de galerii pentru a ajunse la stratul de cărbune, prin noile metode s-au săpat doar 20—25 metri liniari, prin executarea unor foraje. în felul acesta, concomitent cu realizarea lucrărilor de pregătire, vom extrage zilnic, din acest nou abataj In conturare. între 320—400 tone cărbune".La abatajul 5/2 — unde lucrările de pregătire au început in luna mar

CONSTANȚA:

Decalaje ce 
trebuie grabnic 

înlăturateîn aceste zile de toamnă lucrătorii ogoarelor județului Constanța acționează, cu forțe sporite la executarea, in timp optim și in condiții de bună calitate, a arăturilor adinei de toamnă. Acordîndu-se toată atenția modului in care se efectuează a- ceastă lucrare, comitetul județean de partid a luat măsuri ca în fiecare, unitate să se urmărească îndeaproape respectarea cu strictețe a graficelor zilnice stabilite. Numărul mare de tractoare cu care se acționează pe fiecare schimb, fructificindu-sa timpul bun de lucru, funcționarea lor ireproșabilă atestă faptul că in campania de reparații s-a lucrat bine, că verificările și recepționarea calitativă a acestora s-a făcut cu maximă răspundere, fără a fi trecute cu vederea nici cele mai mici lipsuri. Unele cauze obiective, altele subiective, care țin mai mult de organizarea interioară din fiecare unitate și, în special, de aspectele legate de respectarea ordinii și disciplinei, de spiritul gospodăresc al celor care răspund de coordonarea întregii activități, atit în cimp, cit și in sectoarele de mecanizare, fac ca, în contrast cu unitățile fruntașe, care și-au creat un substanțial avans, să apară și excepții nedorite. în consiliile unice agroindustriale Basarabi, Cobadin, Ovi- diu, „23 August" au fost arate pină în prezent cele mai întinse suprafețe. în Consiliul Agroindustrial Cobadin oamenii muncii depun toate eforturile pentru a transpune in practică prețioasele orientări și indicații date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitelor de lucru efectuate în vara a- cestui an in unități agricole, inclusiv la Cobadin, din județul Constanța, „îndemnurile mobilizatoare adresate de secretarul general al partidului și cu prilejul «Zilei recoltei» — ne spune tovarășul Aurelian Păncules- cu, inginerul-șef al consiliului unic agroindustrial — au generat și în mijlocul oamenilor muncii din unitățilo noastre ambiții mari, i-au impulsionat și mai mult în a obține rezultate pe măsura condițiilor excepționale de care dispunem. Acesta este și motivul pentru care ne-am concentrat toate forțele la efectuarea arăturilor de toamnă pe Întreaga suprafață planificată, ținind cont de făptui că aceasta este o lucrare deosebit de importantă pentru obținerea de recolte superioare la culturile care se insămințează primăvara". A- firmațiile tovarășului Aurelian Păn- culescu au fost întregite de imaginea cu care ne-a întîmpinat pretutindeni cimpul, mai exact sectoarele unde se efectuează această lucrare. Pină in prezent, după cum ne spunea interlocutorul nostru, au fost a- rate peste 24 Ia sută din cele 16 044 hectare planificate pentru această toamnă. în toate unitățile agricole sint organizate formații mari la arat, întreaga activitate fiind supravegheată de cite un reprezentant din conducerea consiliului și de la S.M.A. Se lucrează cu 114 tractoare, în două schimburi prelungite, astfel incit să se realizeze viteza zilnică planificată de 800 hectare. Săptămînal, în funcție de rezultate, celor mai harnici le sînt acordate premii ca drept răsplată pentru eforturile depuse.într-un alt consiliu agroindustrial, la Mircea Vodă, se simte însă nevoia unui mai accentuat spirit de responsabilitate, pentru mai buna organizare a activității, în așa fel încît să se intensifice la maximum ritmul de lucru, aflat incă sub cota planificată mai ales în unitățile agricole din Cochirleni, Rasova și Satu Nou.
Lucian CRISTEAcorespondentul „Scinteii*  

tie si care va fi pus în funcțiune în cinstea Congresului al XIV-lea al partidului — se urgentează montarea noului complex mecanizat C.M.A.-2 S. de concepție românească, ce prezintă caracteristici tehnice și funcționale la nivelul celor mai bune performante atinse pe plan mondial. Montarea acestui nou complex mecanizat se face printr-o metodă nouă, de mare randament : introducerea de la suprafață în abataj prin suitori săpați intr-un strat de borchiș.în același ritm susținut continuă lucrările de pregătire si la abatajul 3/3. pentru ca pînă la finele acestei luni să se ajungă la primul strat de cărbune. „Tot în acest perimetru — ne spune brigadierul Ion Mihăilă — grăbim si altfel de lucrări, astfel ca în luna decembrie să realizăm străpungerea galeriilor magistrale de la minele 1 sl 2. pentru ca preluarea cărbunelui de la viitoarele abataje 6/2 și 7/2 să se facă numai prin mina nr. 2. Aceasta, bineînțeles, tot pentru producția lui 1990". De reținut totodată, că în locul metodelor „clasice" (armături si boltari) se folosesc casete din beton montate direct.Sînt fapte, inițiative, realizări care dovedesc că minerii de la Zegujani au dobindit. nrintr-o bună organizare a producției si a muncii, prin folosirea eficientă a bazei tehnico-mate- riale sl afirmarea puternică a răspunderii si inițiativei muncitorești, o valoroasă experiență. O experiență care se cere cît mai repede generalizată. în primul rind în celelalte mine din bazinul carbonifer Mehedinți.
Vlrqillu TATARUcorespondentul „Scinteii*



SClNTEIA — miercuri 8 noiembrie 1989 PAGINA 3

PROIECTUL PROGRAMULUI - DIRECTIVĂ, 
TEZELE PENTRU CONGRESUL AL XIV-LEA

„Perfecționarea continuă a formelor de conducere, de organizare 
reprezintă o necesitate obiectivă pentru asigurarea înaintării societății 
noastre, pentru că și aici, ca în toate domeniile, trebuie să nu uităm nici
odată că uriașele cercetări ale științei, tehnicii, ale cunoașterii umane, în 
general, impun 
planificare".

continuu perfecționarea tuturor formelor de conducere și

NICOLAE CEAUȘESCU

Accentuarea factorilor intensivi ai 
dezvoltării - orientare fundamentală 

în întreaga activitate economică
Puternica dezvoltare a forțelor de producție în condițiile desfășurării unei ample revoluții științifico-teh- nice. profundele transformări în domeniul relațiilor de producție și sociale impun, in mod obiectiv, perfectionarea continuă a conducerii, a formelor și metodelor de planificare și organizare. în vederea asigurării condițiilor necesare înaintării ferme a tării noastre pe calea socialismului și comunismului.în domeniul perfecționării activității de conducere, a formelor de planificare, organizare și control în toate compartimentele vieții econo- mico-sociale. contribuții de inestimabilă valoare teoretică și practică, aduc proiectul Programului-Direc- tivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului. Experiența românească, acumulată în anii de după Congresul al IX- lea, arată că perfecționarea conducerii, a formelor și metodelor de organizare, planificare si control are un caracter permanent și reprezintă o necesitate obiectivă. în- scriindu-se intre rii socialismului și pregătirii premiselor pentru trecerea Ia faza superioară a societății comuniste.Teza privind perfecționarea continuă a conducerii activității e- conomico-sociale, sub toate laturile ei — planificare, organizare, control — are drept trainică temelie proprietatea socialistă și cooperatistă. Măsurile referitoare la perfecționarea organizării și planificării, a conducerii activității economico-sociale, în general, țin seama și de mutațiile intervenite in proprietății socialiste, și funcțiile acesteia

legitățile construi-

conținutul în in roiul . etapaactuală și in perspectivă. In concepția partidului nostru, a secretarului său general. întărirea si dezvoltarea proprietății socialiste reprezintă una din legitățile fundamentale ale edificării noii orinduiri sociale. Proprietatea socialistă, sub cele două forme ale sale, generează noi raporturi sociale carȘ pun in evidentă modul de stăpinite șl de folosire în comun a mijloacelor de producție, de însușire socială» a rezultatelor producției. Aceste atribute ale proprietății socialiste se regăsesc în tripla calitate a oamenilor muncii de proprietari, producători si beneficiari ai rezultatelor producției, ceea ce presupune și un sistem nou de participare a oamenilor muncii la conducerea societății socialiste.în concepția partidului nostru, dezvoltarea și perfecționarea proprietății socialiste se înfăptuiesc numai in procesul reproducției socialiste lărgite. Pornind de la aceste considerente, proiectul Programului- Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea al P.C.R. deschid noi perspective pentru înțelegerea direcțiilor și căilor de dezvoltare și perfecționare a proprietății socialiste și, pe a- ceastă temelie, a întregului sistem al relațiilor de producție și sociale. Totodată, perfecționarea proprietății socialiste. întărirea rolului ei în e- tapa actuală a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate impun perfecționarea continuă a sistemului de conducere, organizare și planificare a activității sociale.în acest context, are catie deosebită ideea, pregnant în documentele . ..tice pentru Congresul al XIV-lea, că formele de conducere și planificare nu sint date o dată pentru totdeauna. ci trebuie perfecționate continuu, in raport cu dezvoltarea forțelor de producție. în anii de după Congresul al IX-lea al partidului s-a asigurat trecerea la noi metode de organizare si conducere, s-au instituționali- zat autoconducerea muncitorească și autogestiunea economico-financiară.

economico-o semnifi- subliniată programa-

(Urmare din pag. I)turilor de produse, valorificînd la maximum condițiile de fabricație ale producătorului, trebuie să fie orientată prioritar spre onorarea riguroasă a obligațiilor contractuale, deci spre respectarea intereselor beneficiarului, recunoscute ca atare in contractul semnat de producător.Diminuarea necesarului de fonduri în stadiul producției este influențată și de acțiunea de reducere a costurilor de producție. Fără a insista asupra acestui aspect, se cuvine totuși subliniat că acțiunile de reducere a consumurilor specifice nu trebuie abordate „in sine", ci in contextul optimizării calității și fiabilității produselor, precum și al diminuării cheltuielilor cu întreținerea și funcționarea utilajelor, a cheltuielilor de secție și a cheltuielilor generale ale întreprinderilor.Este locul să aducem in atenție precizarea făcută de tovarășul. Nicolae Ceaușescu cu privire la necesitatea de a se acționa cu fermitate in vederea accelerării proceselor de producție și desfacere si scurtării ciclului productie-marfă-banl. în mod paradoxal, in unele întreprinderi. după ce s-au depus eforturi susținute pentru realizarea în timp cit mai scurt a produselor, intervine o inexplicabilă „relaxare" a- tunci cînd se pune problema ambalării. inscripționării. întocmirii formelor și expedierii mărfurilor. Or. desfășurarea corespunzătoare a a- cestei activități, in ritm cu, producția și potrivit ordinii de derulare a comenzilor prevăzute in contracte, reprezintă premisa unei încasări normale, operative a contravalorii mărfii fabricate. După cum. uneori, din păcate, desfășurarea în continuare a circuitului scapă de sub

nartide oa-a fost care a so

în domeniul activității de planificare. s-a trecut la elaborarea planului national unic intr-o structură tridimensională : in profil de ramură, departamental si teritorial ; s-au introdus noi indicatori, noi normative economico-financiare. a fost îmbunătățită metodologia de elaborare a planurilor de jos în sus. cu ciparea directă a colectivelor meni ăi muncii.După Congresul al IX-lea adoptată o nouă Constituție, Statuat largul democratism al cietății noastre socialiste. De o importantă deosebită s-au dovedit a fi renunțarea la „modelul unic" în înfăptuirea operei de edificare a socialismului. criticarea greșelilor, a abuzurilor și ilegalităților din perioadele anterioare, măsurile adoptate pentru ca astfel de abateri de la principiile socialismului științific să nu se mai repete niciodată in România. O dată cu asigurarea progresului și modernizării producției materiale. la nivelul întregii noastre societăți s-a acționat pentru perfectionarea relațiilor de producție și 
CONTINUITATEA PERFECȚIONĂRII

CONDUCERII SOCIETĂȚII

sociale, pentru o nouă calitate a muncii, a vieții, pentru solutionarea cerințelor generale ale maselor. înfăptuirea drepturilor și libertăților cetățenești, participarea democratică a cetățenilor la conducerea tării, făurirea unui om nou. înaintat, ca trăsături fundamentale proprii societății socialiste multilateral dezvoltate.In cadrul colaborării dintre organele statului și organismele democrației muncitorești-revolutionare, statul însuși s-a transformat într-un organism democratic cu totul nou. Partidul nostru, secretarul său general au pornit de la concepția potrivit căreia p,u se poate admite ca statul socialist să împrumute forme tei tipice orînduirîi capitaliste, depășite din punct de vedere istoric. Statul s-a perfecționat continuu. în spiritul noilor legități ale dezvoltării sociale.De fapt. Întreaga noastră societate socialistă a cunoscut profunde transformări revoluționare. Azi. tocmai datorită acestor măsuri, care s-au înfăptuit cu deosebită consecvență, sub conducerea Partidului Comunist Român, a secretarului său general, societatea noastră este ferită de trepidațiile „reformelor precipitate". României ii este proprie continuitatea perfecționării conducerii activității economico-sociale.O dată cu creșterea rolului conducător al partidului in societate, cu prefacerile fundamentale intervenite în conținutul activității de partid au fost create condiții pentru transformarea revoluționară a întregii activități economico-sociale. Noile concepții despre proprietatea socialistă, despre conducerea planificată a economiei. despre acumulări, promovate de partid, de secretarul său general, se află la baza tuturor mă- ' retelor înfăptuiri din anii rodnici ai „Epocii Nicolae Ceaușescu". Au fost înregistrate importante acumulări, ele fiind temelia trainică a trecerii de Ia dezvoltarea extensivă Ia cea intensiv-calitativă. Noua calitate a muncii și a vieții constituie obiectivul fundamental al programelor a- doptate de partid pentru prezentul și viitorul patriei.în condițiile actuale, proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție face posibilă și necesară ridicarea pe un pian superior a auto- conducerii muncitorești, în sensul sporirii rolului adunărilor generale
control, încasarea devine incertă pentru furnizor, determinind ample și dăunătoare necorelări între circuitul material și fluxurile bănești In întreaga economie națională. Practic, beneficiarul aflat in dificultăți financiare, nu are posibilitatea să onoreze facturile, acestea ră- mînînd „in evidentă", fără perspective clare sau angajante de plată. Fără a intra în detalii de ordin tehnic. se cuvine insă relevat că și a

Autogestiunea economico-financiară
tunci cînd reușește să obțină, cel puțin parțial, anumite sume de la beneficiar, furnizorul îșl reconstituie astfel numai anumite elemente ale prețului mărfii vindute, rămînînd „in suspensie" alte elemente importante, inclusiv acumulările, respectiv, beneficiile.Ce ar fi necesar să se Întreprindă în asemenea situații ? Se impune in primul rînd o profundă schimbare de optică atit la organele financiar-bancare. cît si la factorii de resort din întreprindere. Astfel. preocupările lor nu trebuie să se limiteze numai la creditele bancare. pentru diminuarea cărora s-a acționat si se acționează prin multiple pîrghil. cu rezultate mai mult sau mai puțin edificatoare, ci să a- corde toată atenția si să se angajeze cu întreaga responsabilitate si în prevenirea și lichidarea tuturor creanțelor prelungite nejustificat, care au efecte atit de negative.

în înlănțuirea relațiilor economice. 

și consiliilor oamenilor muncii in planificarea, organizarea și controlul activităților economico-sociale. a- vind ca finalitate obținerea unei eficiente sporite. „Autoconducerea de
mocratică fi autogestiunea — se subliniază în Tezele pentru Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român — trebuie să ducă la întă
rirea ordinii și disciplinei în pro
ducție, în activitatea economico-fi
nanciară, la gospodărirea cu maxi
mum. de eficientă a mijloacelor in- 
crcdir.țatc fiecărui colectiv".Această problemă dobindește o maximă însemnătate în noile condiții ale dezvoltării intensiv-calitative a societății românești. Recent, la Consfătuirea de lucru pe probleme economice de la C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „Am stabilit programe speciale Și măsuri de reducere a consumurilor materiale, a cheltuielilor, de rentabilizare. de creștere a eficienței economice. Am ajuns, e adevărat, să lichidăm aproape in totalitate produsele nerentabile. Au mai rămas citeva si trebuie obligatoriu să le 

lichidăm. Dar avem încă un număr mare de întreprinderi care înregistrează pierderi datorită neaplicării tehnologiilor si măsurilor de bună organizare a producției, de creștere a productivității muncii, a eficientei întregii activități economice". Lărgirea obiectului proprietății socialiste. în condițiile dezvoltării intensive a economiei, presupune sporirea volumului de mijloace de producție cu parametri tehnico-economici ridicați, în acest sens, au o semnificație deosebită modernizarea proceselor de producție, extinderea automatizării, perfecționarea organizării și modernizarea producției. în concordantă cu tendințele revoluției știițttifWd-tăh- nice. Aceste mutații de ordin cantitativ si calitativ din cadrul obiectivului proprietății socialiste trebuie să fie însoțite și de buna gospodărire a avuției naționale. în condițiile dezvoltării proprietății socialiste asupra mijloacelor de producție, care imprimă economiei un caracter unitar. asigurînd un ansamblu de legături economice intre toate verigile economiei naționale, un rol fundamental în buna gospodărire a avuției tării îl are planul național unic. Așa cum demonstrează practica socială, coordonarea și conducerea unitară a economiei pe baza planului national unic asigură îmbinarea armonioasă a intereselor fiecărui colectiv cu interesele generale ale societății. Renunțarea la conducerea dezvoltării economico-sociale pe baza planului national unic nu poate duce decît la dezorganizarea activității, la apariția unor contradicții cu repercusiuni grave asupra societății socialiste. De aceea, amplificarea șl diversificarea vieții economice in etapa superioară a procesului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate impun eu necesitate conducerea societății într-o concepție unitară.Dezvoltarea proprietății socialiste, Îndeplinirea exemplară a planului national unic au ca bază trainică procesul de reproducție lărgită. A- ceastă idee este prezentă și in proiectil Programului-Directivă și în Tezele pentru Congresul al XIV-lea al P.C.R. Astfel, prin aceste documente s-a stabilit că in cincinalul 1991—1995 volumul investițiilor se va ridica la 1600—1700 miliarde lei. în acest scop, se estimează înfăptuirea unei rate a acumulării de 28—30 la sută. Pe a-
care sînt modalitățile, instrumentele practice a căror utilizare mai bună poate fi de un real folos în această privință ? Desigur, perfectionarea mecanismului economico- financiar a avut în vedere, printre altele, și măsuri de asigurare a operativității plătii furnizorilor prin extinderea unor modalități adecvate, cum sint plățile planificate, ce s-au dovedit de mare utilitate in relațiile dintre întreprinderile indus-

trie! ușoare și alimentare șl rețeaua comercială locală, sau scrisoarea de garanție, cu extindere in special în cadrul livrărilor către cooperativele agricole de producție.Pe de altă parte, pentru o serie de livrări, mai mici sau mai mari, furnizorii condiționează adesea preluarea mărfii in efectuarea plătii prin cecuri din carnete cu limită de sumă, modalitate prin care sumele se consemnează anticipat în conturile bancare și pot fi astfel virate cu rapiditate in contul Întreprinderilor furnizoare.Un rol important In asigurarea regularității plăților în construcții l-a avut introducerea „avansului lunar", prin intermediul căruia sursele constituite ale beneficiarului de investiții sint folosite în mod planificat si sub control pentru reîntregirea mijloacelor circulante ale constructorului. care esțe in măsură să efectueze plățile curente către furnizorii săi. De asemenea. în funcție de caracte- 

ceastă bază, vor fi asigurate resursele dezvoltării în ritm susținut a economiei noastre in condițiile în care un accent deosebit se pune pe accentuarea laturilor calitative ale dezvoltării economico-sociale. pe lărgirea producției, in special pe seama creșterii productivității muncii, proces al reproducției cu un caracter pronunțat intensiv.Asigurarea unei baze trainice procesului de reproducție socialistă lărgită permite atit dezvoltarea și perfectionarea proprietății socialiste, întărirea rolului ei în societate, cît și înfăptuirea unor ample măsuri menite să contribuie la ridicarea nivelului de trai și a calității vieții întregului popor. în acest sens, documentele supuse dezbaterilor și care vor fi aprobate de către Congresul al XIV-lea al partidului prevăd un ansamblu de măsuri privind sporirea retribuției medii reale, a veniturilor totale ale țărănimii cooperatiste. creșterea consumului pe locuitor de bunuri și servicii, rezolvarea problemei locuințelor. îmbunătățirea ocrotirii sănătății. în concepția partidului nostru, ridicarea nivelului de trai al populației reprezintă rațiunea însăși a perfecționării societății, a edificării noii orinduiri socialiste. Măsurile privind perfectionarea conducerii, a diferitelor laturi ale activității economico-sociale au drept scop suprem crearea unui înalt nivel de civilizație materială și spirituală al întregului popor, afirmarea tot mai viguroasă a principiilor comuniste de muncă și viață.Perfectionarea construcției socialismului este un proces obiectiv. Este, așadar, un fapt firesc ca în țările socialiste să se caute noi căi de soluționare a unor probleme, să se acționeze pentru înlăturarea unor greșeli, a neajunsurilor ce mai persistă în unele domenii de activitate. Dar în nici un caz acest deziderat nu se poate înfăptui pe calea renunțării vind le-a mul mat ... narea socialismului. Așa curii se a- rată în Tezele pentru Congresul al XIV-lea, „perfecționarea socialismu
lui nu înseamnă intoarcerea la forme 
vechi, perimate, la capitalism, ci 
inaintarea spre forme noi, superi
oare de proprietate, muncă fi con
viețuire socialistă, de etică fi echi
tate". Este limpede, așa cum se relevă in continuare în documentul menționat, că „numai pe această 
bază vor fi puse pe deplin in va
loare marile posibilități ale socialis
mului. resursele sale de progres și 
bunăstare".Concepția partidului nostru, a secretarului său general, care se regăsește în profunzime în Tezele pentru Congresul al XIV-lea. situează în prim-plan cerința ca țările socialiste să analizeze împreună problemele actuale ale edificării noii orinduiri sociale, să stabilească cele mai bune modalități de conlucrare pentru depășirea unor greutăți, pentru perfectionarea socialismului. Desigur, o astfel de colaborare nu este de conceput decît în condițiile unii depline egalități, ale respectării independentei și autonomiei fiecărui partjd. Este însă necesar ca la baza întregii activități de perfecționare a conducerii societății. în fiecare tară, tinîndu-se seama de condițiile interne. să se afle principiile socialismului științific, concepția revoluționară despre lume și viată a clasei muncitoare.
Conf. unlv. dr. 
Victoria BARBACIORU 
Conf. unlv. dr. Elena MARIN

la principiile socialiste. Nu pri- inapoi. către mijloacele pe care folosit si le folosește capitâlis-— si pe care viata le-a infir-— șe poate asigura perfecțio-

risticile fluxurilor materiale cu caracter de reciprocitate sau succesi- vitate, s-au organizat compensări financiare ale plăților în cadrul organizatoric specific : centrală, ramură sau zonă. Astfel de soluții practice ar putea fi analizate in vederea extinderii și în alte domenii.Cert este însă că se impune sporirea asistentei organelor financiar- bancare în asigurarea corelațiilor între venituri si cerințele privind plă

țile, în organizarea temeinică șl responsabilă a planificării operative a plăților in funcție de încasări. întărirea severității in acordarea și in controlul asupra utilizării creditelor, cu luarea în considerare a cerințelor reale legate de desfășurarea decontărilor, reprezintă, de asemenea, o pîrghie ce trebuie să fie mai bine valorificată.Rezerve însemnate oferă si instituirea acreditivului, instrument prevăzut în Legea privind încheierea și executarea contractelor economice. Considerăm că reținerile manifestate în utilizarea acestei modalități de plată își au explicația în interpretarea în sens restrîns. in forma clasică noțiunii de acreditiv. într-a- devăr. în practică, acreditivul acoperit (cu imobilizarea anticipată a fondurilor) are o utilizare foarte restrînsă. Dar. intr-o accepțiune mai largă, acreditivul înseamnă mai ales asigurarea de către bancă a mijloacelor de plată la dispoziția

Devine tot mai limpede că forța și vitalitatea unei economii sint date nu numai de volumul și calitatea mijloacelor de producție, ci într-o tot mai însemnată măsură de capacitatea acesteia de a valorifica superior resursele umane și materiale de care dispune. De aceea, în procesul dezvoltării multilaterale a economiei românești, accentuarea factorilor intensivi a devenit principala orientare de politică economică a partidului, in perioada actuală și in perspectivă. „în prezent — se arată in proiectul Programului-Directivă al Congresului al XIV-lea al partidului — România se afli tocmai in etapa cînd este imperios necesar ca dezvoltarea economică să se bazeze pe o politică fermă de utilizare judicioasă a resurselor materiale și energetice, a capacităților de producție șl a forței de muncă, a mijloacelor financiare. Se impune să se asigure creșterea continuă a forțelor de producție, accentuindu-se in toate domeniile dezvoltarea intensivă, ca o cerință esențială pentru realizarea obiectivului strategic al partidului și poporului nostru".Sint precizări de maximă însemnătate, menite să orienteze cu toată claritatea activitatea pentru valorificarea superioară, eficientă a tuturor resurselor de care dispune economia națională, între obiectivele viitorului plan cincinal reținem, astfel, în mod deosebit reducerea cu 20 la sută a con

sumului energetic pe unitatea de venit național, creșterea gradului de valorificare a materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei electrice cu 20— 25 la sută, ridicarea susținută a productivității muncii, astfel ca 90 la sută din sporul venitului național să se realizeze pe seama creșterii productivității muncii sociale.îndeplinirea acestor obiective se poate realiza numai prin mobilizarea capacității creatoare a maselor largi de oameni ai muncii, printr-o activitate desfășurată conștient, la toate nivelurile ierarhice, pentru stimularea creativității și promovarea pe scară largă a rezultatelor progresului tehnico-științific.Cum se regăsesc aceste cerințe in activitatea concretă, de zi cu zi, a întreprinderilor ? Cum este înțeleasă necesitatea accentuării factorilor intensivi ai dezvoltării și care sint măsurile care vizează acest obiectiv ? Care sînt direcțiile de acțiune avute in vedere pentru viitorii ani ? Ce trebuie făcut în continuare, de ce anume este nevoie pentru a se asigura sporul de producție și de productivitate prevăzut, reducerea consumurilor materiale, energetice și de muncă ? Iată numai citeva întrebări care au constituit punctul de pornire al unei dezbateri organizate cu sprijinul Consiliului Județean Bihor pentru Controlul Muncitoresc al Activității Economico-Sociale.
Experiențe, inițiative, 

rezultate
REDACȚIA : Care tint, In unități

le in care vă desfăfurafi activita
tea, principalele trăsături ale dez
voltării intensive ?

Petru Hațeganu, șef birou organizarea producției la întreprinderea „înfrățirea" Oradea : în întreaga perioadă de după Congresul al IX-lea al partidului, timp de 24 de ani. producția întreprinderii noastre a sporit într-un ritm mediu anual de 15,8 la sută. Această creștere nu s-ar fi putut obține fără sporirea productivității muncii — mai mare acum de peste 6 ori față de 1965 —, fără valorificarea mereu mai bună a metalului, valoarea producției obținute dintr-un kilogram de metal crescînd de la 16,5 lei în 1965 la circa 107 lei în acest an. Așadar, factorii intensivi au avut un rol însemnat în creșterea producției, iar ritmul mediu anual de aproape 16 la sută are, prin dimensiuni și durata in timp, mai degrabă valențe calitative decît cantitative.De altminteri, însuși nivelul tehnic și calitativ al producției a sporit enorm : față de citeva tipuri de mașini de găurit verticale pe care le realizam în 1965, astăzi producem mașini de găurit in coordonate, cu precizie de, ordinul micronilor, am trecut lă fabricația centrelor de prelucrare și a sistemelor flexibile complet automatizate. Acesta este, foarte pe scurt, sensul dezvoltării intensive im întreprinderea noastră. Ceea ce mi se pare deosebit de important este insă că. prin specificul activității, dezvoltarea intensivă a producției de mașini-unelte asigură dezvoltarea intensivă in celelalte ramuri prelucrătoare ale industriei. De aceea, si răspunderea noastră este mai mare, iar -ritmul de înnoire este si trebuie să fie la nivelul exigențelor înscrise în documentele programatice ale celui de-al XIV-lea Congres al partidului.
Petru Cristea, directorul întreprinderii „Metalica" Oradea : întreprinderea noastră și-a dublat, practic, producția la fiecare cinci ani, o dată cu schimbarea profilului de fabricație, pentru a răspunde nevoilor. în continuă evoluție, ale economiei naționale și ale pieței externe. Caracterul preponderent intensiv al acestei evoluții este dat de înnoirea permanentă a produselor si tehnologiilor, pe seama capacității colectivului de a asimila și de a concepe el însuși progresul. Iată, în a- cest sens, un singur exemplu : cind am început producția de vase emailate am importat din vest un cuptor ultramodern de ars emailul. Ulterior, a trebuit să mărim capacitatea de ardere, dar achiziționarea unei noi instalații era costisitoare și ar fi durat prea mult. Am realizat atunci in uzină, după o concepție originală, un nou cuptor, cu toate componentele indigene. Soluția aleasă, deosebit de economicoasă din punct de vedere energetic, a fost brevetată ca invenție. După a- 

furnizorului exact în momentul exigibilității plătii. Desigur, dind acreditivului un asemenea Înțeles, in condițiile prevăzute de legea amintită. s-ar promova pe prim-plan o serie de relații cu caracter contractual între bancă si întreprinderea plătitoare, de un conținut calitativ deosebit. în mod concret, confruntat. în fiecare relație contractuală, cu necesitatea asigurării mijloacelor de plată la termen, plătitorul va trebui să fundamenteze. în raporturile cu banca cu care va contracta acreditivul, condițiile de constituire a resurselor necesare pentru efectuarea plății.în mod evident, mijloacele necesare in momentul plătii efective vor proveni. în marea majoritate a cazurilor. din disponibilitățile constituite prin eliberarea din circuitul economic a mijloacelor circulante, dar si din credite puse la dispoziție de bancă. Creditul bancar, in dimensiuni optimal minimizate si sub control strict, ar înlocui astfel creditul comercial, ale cărui proporții efective sint. de regulă, de citeva ori mai mari și a cărei evoluție este lipsită de orice posibilitate de control.în esență, statuarea unui regim a- dantat cerințelor, de sprijin si control riguros asupra plăților fără numerar. impune abordarea pe un plan superior a răspunderii atît - a întreprinderilor si forurilor de resort ale acestora, cît și a organelor financiar-bancare — chemate să conlucreze strîns. In spiritul legii, cu exigentă pentru gospodărirea judicioasă. eficientă a mijloacelor materiale și financiare ale economiei.
Conf. dr. Cezar BASNO 

ceasta am trecut Ia... modificarea cuptorului din import
Ion Sereș, inginer-șef la întreprinderea de Mase Plastice „Viitorul" Oradea : Masele plastice înseamnă petrol — o resursă nerege- nerabilă. tot mai limitată. De aceea, creșterea producției in unitatea noastră nici nu poate fi concepută decît pe seama valorificării cu maximă eficiență a materialelor. Am asimilat in fabricație produse de tehnicitate ridicată, la care valoarea pe o tonă de materie primă sporește de la 100 mii lei cît este, in medie, la celelalte produse, la 1—2 milioane lei, iar ponderea lor în totalul producției crește rapid, pentru a satisface cerințele economiei naționale. Și în întreprinderea noastră rolul determinant revine efortului propriu al colectivului, mai exact spus, cercetării științifice realizate cu forțe proprii in cele două laboratoare de cercetare, in atelierele de proiectare și tehnologic de concepție. O realizare de „ultimă oră", obținută de colectivul de cercetare, după ani de studii, după mii și mii de probe și încercări, este tehnologia de fabricare și utilizare a oxizilor de fier cu proprietăți magnetice, folosiți in producția de discuri magnetice pentru calculator.

Rezervele sînt încă mari
REDACȚIA : Privind prin prisma 

exigentelor formulate in documentele 
pentru apropiatul congres al parti
dului, care sint direcțiile in care ar 
trebui să se acționeze cu mai multă 
stăruință pentru accentuarea acțiu
nii factorilor intensivi ai dezvoltă
rii? Ce rezerve pot fi puse in va
loare ?

Tiberîu Vesselenyi. directorul Cabinetului județean de organizare e- conomico-socială : Dezvoltarea intensivă impune, în primul rînd, utilizarea cu maximă eficiență a capacităților de producție. în județul nostru, coeficientul planificat de folosire extensivă a mașinilor-unelte este îndeplinit și chiar depășit. E- xi-stă insă mari rezerve în folosirea intensivă a utilajelor ; nu de puține ori, pe strunguri mari se prelucrează piese mărunte ori mașini-unelte cu comandă-program, de înaltă precizie, sînt utilizate ca mașini clasice.în al doilea rînd. există mari rezerve de utilizare mal bună a timpului de lucru, a celor opt ore cit muncitorul figurează, statistic, prezent. Din sondajele pe care le-am efectuat a rezultat că 5 pină la 8 la sută din timp este irosit fie din motive organizatorice, fie ca urmare a încălcării disciplinei de producție. Tot pe linia folosirii timpului de lucru, am constatat că în unele întreprinderi — îndeosebi de industrie ușoară, care are o pondere ridicată in producția județului nostru — sint destul de frecvente cazurile de ne- indeplinire a normelor, ajungind ca în această situație să se găsească pină la un sfert din numărul muncitorilor.
Un proces neîntrerupt: 
perfecționarea pregătirii 
profesionale a oamenilor
REDACȚIA : Direct sau indirect, 

toți participanții la dezbatere au 
subliniat rolul factorului uman în 
dezvoltarea intensivă. Ce experiențe 
deosebite s-au conturat deja pe a- 
ceastă linie în unitățile unde vă 
desfăfurati activitatea ? Ce trebuie 
făcut in continuare ?

Petru Cristea s Un cîștig cert pentru întreprindere îl reprezintă folosirea judicioasă a capacității creative a oamenilor. îndeosebi a tinerilor stagiari. La noi, tînărul inginer are trei luni pentru a cunoaște toate secțiile, tot fluxul tehnologic. după care primește o sarcină concretă, o problemă de proiectare sau de producție pe care să o rezolve. Contactul direct al specialiștilor, al proiectanților cu secțiile de fabricație, climatul de colaborare în muncă, instaurat de multă vreme, este „secretul" multor reușite certe ale întreprinderii noastre, cum ar fi, bunăoară, casetele pentru filme fotografice. obținute la nivelul celor mai bune realizări mondiale și pentru care există o deosebită cerere pe piața internă și externă.Petru Hațeganu : S-a spus aici că uneori mașini dotate cu comandă- program sînt folosite ca mașiini-unel- te clasice. De ce? Pentru că oamenii nu știu să le folosească așa cum trebuie! Atunci cînd mașinile o iau înaintea oamenilor rezultatul nu poate fi altul decît „umflarea" cheltuielilor și nicidecum modernizarea reală a producției. Ce am observat noi ? Aceleași mașini-unelte funcționează la parametrii proiectați in secția noastră de la Beiuș, bunăoară, sau la unii beneficiari, in timp ce alții sint nemulțumiți. Or, in aceste situații, cauza reală a nemulțumirii nu poate 

să fie alta decît nivelul insuficient de pregătire a muncitorilor și chiar a unora dintre maiștrii și inginerii care exploatează utilajele. Iată de ce am organizat in întreprindere cursuri de pregătire cu beneficiarii, pentru a-i învăța să programeze, să regleze, să întrețină utilajele pe care le realizăm. Rezultatele sint încurajatoare. în general vorbind, pregătirea prealabilă a utilizatorilor pentru a exploata corespunzător utilajele și tehnologiile de vîrf este o metodă care trebuie să fie generalizată in toate întreprinderile.Ion Sereș : Sint de părere că perfecționarea pregătirii forței de muncă trebuie să înceapă cu personalul de conducere, pornind de la nivelul echipei, pină la Întreprindere. Noi am observat că. uneori, acest personal știe prea puține lucruri despre... știința conducerii. De aceea, am organizat un curs-dezbatere cu șefii de secții și ateliere — folosind materialul documentar oferit de Institutul Național de Informare și Documentare Tehnică —, încheiat cu teste de verificare a cunoștințelor.
Știința, factor nemijlocit 

de producție
REDACȚIA : Dezvoltarea intensi- 

sivă a economiei impune partici
parea tot, mai amplă a cercetării 
ttiințiflce , la perfecționarea produ
selor și tehnologiilor. Ce experiențe 
există pe această .linie in unitățile 
in care vă desfățurafi activitatea ? 
Ce trebuie făcut in continuare ?Petru Hațeganu : Pe lingă utilizarea pe scară tot mai largă a calculatorului electronic în munca de proiectare — care nu mai este de mult o noutate —. o formă de perfecționare a activității de concepție este proiectarea modulară, pe familii de produse, ceea ce corespunde, de altfel, cerințelor formulate in proiectul Programului-Directivă. Acum, la familia de mașini de frezat universale, bunăoară, se folosesc. in cea mai mare parte aceleași componente și subansamble. iar mașina de frezat cu comandă numerică și centrul de prelucrare au fost realizate pe structura mașinii de frezat universale de 500 mm. A- vantajele acestui sistem ? Cu totul deosebite : se scurtează durata proiectării. se simplifică pregătirea fabricației. cresc seriile de fabricație pentru componentele comune, se simplifică reparațiile etc.în proiectul Programului-Directivă sint stabilite sarcini deosebit de mobilizatoare pentru industria de mașini-unelte. iar noi sintem pregătiți să le facem față. Pentru a le duce la bun sfirșit este necesar ca, pe lingă eforturile noastre, ale institutelor de cercetare de profil — cu care, de altfel, colaborăm foarte bine — să beneficiem de mai mult sprijin din partea industriei orizontale. Este vorba in primul rînd de faptul că, prin specificul nostru de activitate, solicităm serii scurte de produse și subansamble, pe care furnizorii acceptă mai greu să le execute ori, cîteodată, le realizează la parametri calitativi inferiori.Ion Sereș : O problemă de ordin organizatoric ce își așteaptă încă o rezolvare este aceea a bazei materiale necesare pentru susținerea cercetării. Nu este vorba despre echipamente și aparate de măsură sofisticate. ce ar trebui importate. Este de neînțeles de ce. cu toate că fundamentăm clar necesarul de materiale și piese pentru cercetare — toate produse in țară —. de cele mai multe ori acestea nu sint cuprinse in balanțe și repartiții. în prezent, de pildă, nu reușim să terminăm un produs nou pentru că nu au fost cuprinse in balanță cele citeva motoare electrice de curent continuu de care avem nevoie.Tiberiu Vesselenyi : în aceeași ordine de idei aș vrea să mă refer și la folosirea unor metode moderne de analiză, cum este analiza valorii. Cabinetul nostru organizează anual, încă din 1976, cursuri de inițiere in analiza valorii, la care participă mi- crocolective multidisciplinare — ingineri, economiști, chimiști, informa- ticieni, matematicieni — din diferite întreprinderi. Pină in prezent, peste două sute de specialiști din întreprinderi bihorene au urmat cursurile organizate de cabinetul nostru. Rezultatele aplicării in producție, cuantificate în ultimii doi ani, demonstrează că analiza valorii permite reducerea costurilor de fabricație cu 8—20 la sută pentru produsele sau tehnologiile pentru care este utilizată. Merită subliniat, totodată, costul redus al aplicării. Calculele arată că, pentru fiecare leu cheltuit cu analiza valorii, beneficiul suplimentar este de zece ori mai mare. Sînt argumente care pledează pentru generalizarea acestei metode. Iată însă că in prezent numai Combinatul de Prelucrare a Lemnului și alte citeva unități folosesc pe scară largă această metodă.

Ioan LAZA
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Vecina mea, „Librăria Lumina", este un magnet irezistibil. îmi soarbe privirile prin ferestrele ei paralele cu ale mele, iar cînd cobor în stradă, chiar dacă aș ține ochii închiși, pașii mă duc, fără să mă împiedic de pragul intrării, printre rafturile ticsite de cărți de pe cotoarele cărora mă îmbie nume de cunoscute și prețuite și noi, ce-și fac apariția înfrigurare consacrarea, uitind că vremea trece care : beculețul rîvnei noaște fiecăruia conținutul s-a a- prins, dar și tristețea că intr-o viață, oricit de lungă, nu le poți străbate pe toate. Cărți fundamentale, recunoscute pe mapamond, au prioritate și le citești, le tot citești, dar cine te poate asigura că printre cele necercetate nu se ascunde încă una, încă una dintre cele ce trebuie încununate cu titlul de „fundamentală" ?!...Răsfoiesc volumele 10 șl 11 din valoroasa ediție critică Bolinti-neanu. Atîtea idei valabile și după un veac și jumătate pe care atitea generații le-au ignorat, scoase la lumină de harnicul editor Teodor Vârgo- lici, coperta „Manuscriselor românești medievale din Crișana", cu imaginea sulului de pergament, cu imagini crestate de trecerea timpului și „Vechi cărți românești călătoare", ambele semnate de același harnic și pasionat cercetător, Florian Dudaș, mă duc cu gindul departe, in timp.Acum, dincolo de slova tipărită în milioane de exemplare, cind nu există sat cît de izolat fără școală și bibliotecă, fără poliță cu cărți in fiecare casă, un monolog interior tulburător mă cuprinde in vraja lui, să-mi amintească povestea înfăptuirii celei mai prielnice progresului de care a fost în stare mintea omului — cartea — și pe ce căi a umblat pină a ajuns la noii, cei de azi....De la inceput n-a fost carte șl nici nu s-a păstrat tot ce, măcar de la marele regat dac al lui Burebista și Decebal, s-a scris cu litere latine de multă vreme folosite de cancelariile lor, de soli și negustori, în a- fară de cele trei cuvinte de pe marele vas de cult din lut ars pe care meșterul olar anonim de acum 2 000 de ani le-a imprimat spre neuitare : Decebalus per Scorilo. Au scris strămoșii noștri daci și în grecește, dovadă a legăturilor lor frecvente cu cele două mari civilizații ale antichității. Timpul va mai da la iveală multe din stadiile prin care a trecut întrepătrunderea limbii băștinașilor cu a cuceritorilor Daciei, îndrep- tindu-se fără voie și pe nesimțite, ca orice organism viu, spre ceea ce avea să fie limba in care Eminescu a scris Luceafărul, Arghezi Testament, Lucian Blaga Mirabila să- mință și Nichita Stănescu incă insuficient dezlegatele semnificații ale liricii lui.Au trecut multe veacuri pînă ce, pe pămîntul Daciei romanizate, cugetările înțelepților de pe aceste meleaguri să alcătuiască corpuri de cronici. Este vremea de Început, 

mult multe altele așteptind cu Poposesc — — lingă fiede a-i cu-
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trudă șl eroism a copiștilor, aplecați pe foaia scorțoasă, la lumina galbenă și tremurătoare a opaițului sau a luminării de seu, cu cerneli de ei născocite din sucul plantelor ; vremea cînd mințile dornice de luminare își vor fi plătit copia unei cronici cu galbeni zimțuiți în pungi mai grele decit copia pe care și-o doreau. Și la 1508, cînd Gutenberg abia își perfecționase literele lui mobile, cu care, în sfirșit, gindurile oamenilor puteau să se adune în carte, la Tirgoviște, domnitorul Țării Românești, Radu țel Mare, însărcina pe meșterul Macarie, care slujise în tiparnițele Veneției și ale Muntene- grului și-și adusese uneltele necesare meșteșugului ce deschidea o epocă de nemaipomenită Înflorire a puterilor spirituale ale tipărească primele trei ba slavonă.Transilvania robită, ghiarizării, în apriga ei dorință de a-și păstra ființa etnică și a se do
omenirii, să cărți în lim-supusă ma-

LECȚIA DE PATRIOTISM 
A CĂRȚII ROMÂNEȘTI

vedi parte din același trup cu românii de dincoace de Carpați, atrage pe meșterul Macarie la Sibiu, unde — ajutat de „scriitorul" in limba română Filip Moldoveanul — in șapte ani s-au tipărit trei cărți dintre care un Catehism românesc, un Tetra- evangheliar slavb-român. Al doilea mare truditor care nu poate fi uitat este diaconul cărturar Coresi. La Brașov, in Schei, sint trăite mereu momente de emoție la trecerea pragului odăii în care a tipărit în trei decenii 36 de cărți în cite aproximativ 100 exemplare, destinate întregului neam românesc, punînd, înainte de Unirea celor trei țări surori prin sabia lui Mihai Viteazul, bazele unității limbii române literare.Sint atîtea tomuri In care s-a scris povestea înmulțirii tiparnițelor românești de la Coresi și pină in secolul XX. Șl mai trebuie amintit că mulți s-au jertfit cu patimă pentru răspindirea cărții — atit de rare în trecut —, din dragoste nemărginită pentru cei de același neam cu ei. Nu se știe bine, că timpul macină și piatra, dar pătimașii cercetători cred că în țara in care trăim au existat cam 10 000 de manuscrise, iar din puținele tipografii care au funcționat de-a lungul a trei veacuri au ajuns pină la noi doar 2100 de cărți — și unele și altele pietre prețioase cu valoare incalculabilă pentru cultura românească. Tipograful a fost cel ce a scos din cutiuțe literele necesare cuvintelor ce alcătuiesc cartea, dar ea trebuia să ajungă sub ochii oamenilor. Cum au ajuns în trecut cînd drumuri bune nu erau, nici vehicule, oamenii n-aveau banii necesari cumpărării cărților și merindelor unui călător împovărat care străbătea zeci șl sute de km 7! Abia în veacul al XVIII-lea. cind tiparnița era proprietatea Domniei 

sau a Episcopiei, cărțile plecau spre persoane cunoscute și interesate, duse de olăcari sau dieci, dar unele rămineau depozitate în „cămara domnească" și după mazilirea sau petrecerea din viață a domnului care o comandase, cum s-a întîm- plat cu Cazania lui Varlaam moștenită de Gheorghe Ștefan de la Va- sile Lupu. Și a mai trecut o vreme pină ce istețimea unora i-a îndemnat să se ocupe cu legarea cărților și transportarea lor în puncte cu populație numeroasă și dornică de lectură, unde rămineau adesea și ei cu săptămînile, după care se învoiau cu un localnic să ia în grijă cantitatea rămasă, s-o vindă și să-i predea banii la viitoarea lui venire. Specialiștii ii zic acestei îndeletniciri „colportaj", dar cuvintului mi se pare că-i lipsește cantitatea de sentiment pe care faptul de a îndura frigul, ploaia, viscolul, drumurile anevoioase — uneori pe poteci croite de el însuși prin hățișuri și

și-au petrecut viața pe cu desagii grei de înțelep- cărților și românesc. de frumusețea Datorită și lor

păduri — alimentarea ca vai de ea, i se adaugă la actul concret de trans- " portare a cărților dintr-o parte în alta a țării. Bucuria cu lacrimi a celui ce primea in Ghighlșenii Bihorului un Octoih românesc tipărit in Tirgoviște la 1712, era răsplata cea mai mare a călătorului zdrobit de oboseală. Uneori, exemplarele pe care le putea aduce, strecurîndu-se prin „vama ciltuiui", se dovedeau prea puține in locul de popas și atunci soluția era... copierea cărții pentru cei ce o doreau, adică săp- tămini (poate luni) de migală și depărtare de familie. Cei mai harnici „copiști la nevoie" și „purtători de carte" au fost dascălul Vasile Sturza Moldoveanul și Simion Pantea, originar din Sălciua — Alba, participant la Răscoala lui Horea. Și unul, și altul drumuri ciunea graiului _limba românească este unitară, cuvintele ei sint pline de seva trăirilor de pe toate meleagurile românești. Mii și zeci de mii de exemplare purtate de ei și de alți „purtători de carte" (cunoscuți ori, alții, al căror nume s-a pierdut, dar sălășluiește în marele suflet românesc acum,și de-a pururi), au împînzit satele și orașele de baștină ale acestui popor cu focul unirii arzînd în fiecare inimă, pe drumuri ce au legat din veac și pentru veacuri Muntenia de Ardeal și Moldova, prin călători ce-și încrucișau drumurile peste culmile Carpaților, pe maluri de rîuri care nu știu grăi decit în limba noastră.„O viață de om așa cum a fost." a lui N. Iorga, tipărit în 1984 (823 p. format mare), a costat 56 lei. iar voi. 11 din ediția critică Bolintinea- nu, în 1989, costă 30 lei 1 Au maî mică valoare munca, talentul scri

itorului d« azi 7 Nu ! Costă mai puțin materialele necesare apariției unei cărți 7 ! Poate ! Dar mai ales trebuie să ne gindim la volumul tirajelor, într-o țară în care numai copiii pînă la 6 ani pot fi analfabeți, iar „foamea de carte" este greu de egalat De cînd se știe, neamul nostru a prețuit cartea... Cit de nesățioasă va fi fost patima pentru citit a știitorilor de carte din trecut cind o plăteau in galbeni de aur la care mai adăugau și coșuri, și mierle de griu, de porumb, slănină, tăurași, ori doi boi ! ! Uneori se plătea doar în natură. Cazania lui Varlaam s-a dat pe 35 capre, sau pe o iapă în- șeuată, pe 34 mierțe de griu, pe doi boi, iar Biblia de la București, 1688, pe 24 de oi cu miei cu tot. Florian Dudaș. de la care iau aceste date — aducîndu-i calde felicitări colegiale — a făcut socoteala că valoarea bănească a unei cărți de învățătură ■ obișnuită a fost în cursul veacului al XVIII-lea de 10—15 florini cu care se putea cumpăra una sau două perechi de boi ; 3—4 vaci ; 1—2 cai ; 10 oi cu miei. Mai departe, autorul a cercetat prețul o- biectelor și al animalelor date in schimbul cărților în 1655 : o iapă costa 25 florini; în 1713, o mierță de griu valora un florin ; un bou, 16 florini. In 1724, în Banat, o măsură de cereale se vindea cu 25 creițari, o vacă cu vițel costa 4 florini. In 1728 un exemplar din Chiriacodromionul de la Belgrad se vindea cu 30 florini...Un gînd pios pentru Badea Cîrțan care, din înfocata lui iubire pentru neamul românesc, și-a purtat gheba și cioarecii de dimie albă pînă la Roma, să-și vadă strămoșii dăltuiți în marmură de Apolodor din Damasc pe mîndra Columnă a lui Traian, iar „acasă" a fost ultimul „purtător de cărți" pe potecile numai de el știute, să aducă din București cărțile dăruite de scriitori, oameni de știință șl mari personalități ale culturii românești, celor însetați de cuvîntul cu sonoritățile dulci ale cintecului de leagăn, ale doinelor și baladelor străbune, pe cînd granițe vitrege despărțeau frați de frați. Somnul lui de veci ar putea fi în Mausoleul de la Mărășești, lingă cei ce au dezrobit Ardealul căruia el i-a ținut aprinsă flacăra nădejdii o viață întreagă, neostenit peregrin in slujba dăinuirii ființei românești, una și nedespărțită.La toate acestea mă gîndeam cer- cetind rafturile doldora de cărți dintr-o librărie de azi, timp al cărții pentru toți, un timp al științei și învățăturii pentru luminile cărora strămoșii noștri atît s-ău nevoit și au luptat. Dreptul la carte, la învățătură — victorie a societății socialiste românești — are în contul lui strădaniile înaintașilor pe care, prin comparație cu înlesnirile de azi, avem cu atît mai multe motive să le respectăm și prețuim. Cum 7 In- vățînd, învățind, învățînd — folosin- du-ne din plin de condițiile pe care cu toții le avem azi.
Emilia Șt. MIL1CESCU
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I ..... z .. ................• Orice om de bună credință își dă seama că, de la Congresul al IX-iea al P.C.R. și pină azi — ne scrie corespondentul voluntar Nicu Sbuchea —. țara noastră a cunoscut cei mai rodnici ani din lunga și bogata sa istorie. Spre oricare oraș ne-am îndrepta pașii vom vedea imaginea noului, multe dintre a- ceste localități cunoscînd asemenea transformări încît, practic, au devenit de nerecunoscut. La fel s-au petrecut lucrurile și cu orașul meu natal, Hațeg, localitate așezată la poalele munților Retezat.în timpul copilăriei mele. Hațegul nu era decit un mic și cu totul neînsemnat tirg. El avea străzi înguste, noroioase, case modeste, multe acoperite cu șindrilă. în ultimii 20 de ani însă, Hațegul a cunoscut o însemnată înflorire. Iată doar cîteva înnoiri : ridicarea a peste 2 300 apartamente confortabile, a unor noi școli, construirea unui modern spital, a unei policlinici, a numeroase spații comerciale și a unui cinematograf. De asemenea, au luat ființă : întreprinderea Electrocentrale, cea de bere, trei complexe ale cooperației meșteșugărești etc., o amplă dezvoltare a localității fiind prevăzută și pentru următorii ani. Dar cele mal importante schimbări s-au produs în viața oamenilor, în modul lor de a fi.® Pînă nu demult, la secția electrică de exploatare și reparații concasoare din Termocentrala Rovinari, cablurile de comandă multifilare tip MCG constituiau o problemă datorită faptului că orice defecțiune ducea la înlocuirea întregului circuit, situație destul de costisitoare. De înlăturarea acestei anomalii — ne scrie corespondentul voluntar Dorin Brozbă — s-a

Maximă atenție la „pregătirea temelor*,  la grădinița de copii or. 12, din OradeaFotografie primită da la corespondentul voluntar Moise Ovidiu DAN

și Constantin Scrieciu, de nădejde, cunoscuți în tehnica de vîrf a gorjene.

angajat să se ocupe formația de automatizări a secției, care, studiind la fața locului modul in care sînt exploatate cablurile și testind in regim „de foc" materialele din componența lor, a găsit soluția corespunzătoare. A fost astfel realizat un dispozitiv prin intermediul căruia „breșele" ce survin la cablurile MCG, în cazul unor avarii, sint anihilate prin... vulcanizare. O metodă eficientă care face ca economiile înregistrate numai la secția electrică de exploatare și reparații concasoare să se ridice la 40 000 lei lunar. O realizare la care au contribuit cu înaltul lor profesionalism electricienii Constantin Birhoată, Ion Citu, Constantin Blotu, Gheorghe Criveanu comuniști specialiști energeticii _ .• Corespondentul voluntar Alexandru Rezea din Rimnicu Vîlcea ne relatează într-o recentă corespondență despre succesele unor colective de muncă din localitate. Astfel, deși construită de cițiva ani pe meleagurile vilcene, întreprinderea de Echipament Hidraulic Rm. Vîlcea, este bine cunoscută, prin agregatele ce le realizează, atît în țară, cît și peste hotare. Harnicul colectiv al întreprinderii, îndeplinindu-și înainte de termen sarcinile de plan pe trei trimestre ale anului, acționează în prezent cu eforturi sporite pentru ca pină la marele forum să-și înfăptuiască gul an, in special port, onorindu-și cu partenerii externi.De asemenea, o altă unitate Industrială, Uzina Electrică Govora, și-a depășit in fiecare lună din
al comuniștilor planul pe între- sarcinile de ex- toate contractele

cvartal Șoseaua

acest an prevederile planului. Prin mai buna organizare a muncii, prin acțiuni de modernizare a producției s-au adus perfecționări utilajelor incă din faza de concepție, proiectare, ca și pe parcursul execuției in șantier, sporindu-le eficiența, mai ales la grupurile de 50 MW cu funcționare pe cărbune. Totodată, printr-o întreținere e- xemplară, s-a reușit ca și la celelalte trei grupuri mai vechi să se prelungească durata de funcționare între două reparații capitale, furnizind în plus energie electrică în sistemul energetic național.• Cu mai bine de doi ani in urmă, în cartierul Berceni din Capitală a fost terminat un de blocuri, cuprins între Berceni, Șoseaua Turnu Măgurele și strada Moldovița. Din păcate, constructorii au plecat de pe șantier fără să amenajeze nici un drum de acces in acest perimetru. Drept urmare, atit locatarii din noile blocuri, cit și cei din zona străzii Moldovița trebuiau să traverseze, in drumul lor spre stația de metrou „Apărătorii Patriei", o porțiune de teren neamenajat, care vara era sursă de praf, iar pe timp ploios și iarna — arteră de noroi.„Iată însă, ne Scrie cititorul M. Antonescu — strada Moldovița nr. 8, sectorul 4 —, constructorul a reapărut și a început amenajarea Căilor de acces restante, între care și racordarea străzii Moldovița la Șoseaua Turnu Măgurele. Lucru foarte bun. Dar, așa cum se prezintă situația in prezent, această cale de legătură între cele două principale artere va rămîne tot neterminată, deoarece secția 2 a întreprinderii de prefabricate refuză să mute o baracă amplasată chiar în mijlocul drumului. Constructorii au amenajat strada „pînă la" și „de la" această baracă și a- preciază că și-au îndeplinit misiunea. iar noi, locatarii din această zonă, vom beneficia de o stradă... fragmentată, inaccesibilă accesului pietonilor și vehiculelor".Cine și cînd va rezolva disputa dintre constructori și deținătorii barăcii respective ?© In localitatea Vaduri, ne relatează muncitoarea Virginia Ralea, Uniunea Județeană a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor Neamț a înființat nu cu mulți ani in urmă o unitate de prestări industriale, pentru mai buna folosire a forței de muncă și materiilor prime locale. Deși tinăr, colectivul de aici, peste 100 de femei, a căpătat în scurt timp o înaltă calificare și policalificare în meseriile de croitor, confectioner și tricoteur. Profilată numai pentru producția de export, avînd contracte cu parteneri din peste 12 țări, unitatea realizează lunar produse de bună calitate in valoare de 1,5 milioane lei.
Creșterea răspunderii, întărirea ordinii 

și disciplinei în serviciile publice 
-la nivelul cerințelor populației

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT

In amplul proces de modernizare b întregii vieți economico-sociale, al cărui scop îl constituie ridicarea țării pe noi trepte de progres și civilizație, și, pe această bază, creșterea continuă a nivelului de trai, a calității vieții întregului popor, un rol important revine serviciilor publice. In strînsă corelație cu sporirea veniturilor populației, cu extinderea posibilităților materiale ale economiei naționale, viața cotidiană apare de neconceput fără existența unei vaste rețele de unități capabile să ușureze munca omului în gospodărie, să-i satisfacă cerințele de odihnă și recreare, multiplele probleme de ordin casnic și personal.în continuarea preocupărilor partidului și statului nostru în acest domeniu, proiectul Programului-Direc- tivă al Congresului al XIV-lea al partidului prevede amplificarea în și mai mare măsură a ofertei, de servicii publice, v „„„„1—urmind să crească în viitorul cincinal cu pină in
mare măsură a ofertei de publice, volumul acestora60—75 la sută, astfel încît „___ ... 1995 să se asigure „rezolvarea completă a problemei serviciilor pentru populație". Este o sarcină de mare importanță, cu implicații economice și sociale deosebite, care pune pe prim plan creșterea răspunderii tuturor celor ce lucrează in a- cest sector, întărirea ordinii și disciplinei în organizarea și funcționarea unităților de servire a populației.Baza materială de la care se pornește în dezvoltarea viitoare a serviciilor este puternică, ea urmind, firește, să cunoască noi extinderi in toate județele — atit la orașe, cît și la sate. Dar oricit de numeroase și moderne ar fi unitățile, oricite fonduri s-ar investi în creșterea dotării lor, activitatea de servire nu șe va putea ridica la nivelul calitativ dorit atît timp cit nu sint eliminate acele practici și mentalități care reduc sensibil eficiența eforturilor materiale ale societății.Calitatea trebuie înțeleasă intr-un ■ens larg. Desigur, e foarte importantă politețea personalului de servire, dar numai zimbetul pe buze — necesar și de dorit — nu este suficient. Atitudinea plină de solicitudine a lucrătorului de la ghișeu, a vînzătorului din magazin este doar o componentă a calității serviciilor. La fel de importantă este preocuparea pentru buna organizare și funcționare a unităților începînd cu orarul de lucru, continuînd cu amplasarea judicioasă a unităților, cit mai la îndemîna solicitanților, cu calitatea propriu-zisă a actului de servire și terminind cu nivelul de curățenie și igienă din unități.Cu prilejul vizitelor recente efectuate de secretarul general al partidului In piețe șl magazine, în complexe comerciale au fost aspru criticate deficiențele manifestate în organizarea activității comerciale, datorate in principal dezordinii și indisciplinei, lipsei de răspundere în înfăptuirea programelor și măsurilor stabilite, în distribuirea corespunzătoare a fondului de marfă pe magazine. în același timp, secretarul general al partidului a apreciat că nu toate unitățile sînt bine întreținute și îngrijite — deși majoritatea sint amplasate în construcții noi, modeme, dispunînd de instalații și dotări costisitoare —, că nu peste tot se manifestă grijă pentru ordine și

curățenie, pentru utilizarea la întreaga capacitate a spațiilor.Cum se știe, în urma analizelor întreprinse ați fost stabilite — și în mare parte au început să fie aplicate— ample acțiuni de schimbare ho- tărită a stărilor de lucru din acest sector de servire publică de cel mai larg interes cetățenesc, penttu îmbunătățirea întregului mecanism de aprovizionare, pentru asigurarea unui sortiment bogat și diversificat de produse in magazine, în măsură să satisfacă cerințele de consum ale populației.Fără îndoială, spiritul de exigență în care secretarul general al partidului a analizat activitatea comercială din Capitală va trebui să constituie un model de referință pentru toate organizațiile județene de partid, pentru toate consiliile populare din țară, pentru toți factorii de răspundere din ministere și departamente centrale cu sarcini în domeniul serviciilor publice, lncît în cel mai scurt timp să se înregistreze un adevărat salt calitativ în muncă ; pe toate planurile și în toate localitățile. Atenția acordată de secretarul general al partidului satisfacerii superioare a cerințelor de viață ale oamenilor muncii trebuie să se constituie intr-un important imbold în eforturile de perfecționare a organizării și funcționării unităților de servire publică.In primul rînd, se cere combătută cu toată fermitatea atitudinea de indiferență — una din cauzele principale ale deficiențelor existente. Din păcate, unii lucrători din unitățile de servire publică — vînzători, funcționari publici, meseriași etc. — își imaginează că reparînd un obiect, eliberînd un act sau vînzînd o marfă fac o favoare solicitanților, cînd de fapt aceasta intră în obligațiile normale de serviciu. Asemenea nifestări de vădit dispreț, de ganță față de public răstoarnă rescul relației cetățean-lucrător blic, in care acesta din urmă ar trebui să fie nu invers.Atrăgînd necesitatea un model general al . ___ „______ ... , ...acest domeniu — cerință valabilă în toate sectoarele de servire publică— trebuie să lucreze „numai oameni cu o înaltă ținută morală, cu un cAmportament corect și civilizat, model de cinste și profesionalitate".Cultivarea unei atitudini de deferență, și nu de indiferență, de respect și solicitudine, premisă esențială pentru prestarea unor servicii de calitate — sub toate aspectele —

lor ma- aro- fi- pu-la dispoziția primului, șiatențla In legătură cu de a se face din comerț de activitate, secretarul partidului arăta că în

se poate asigura numai prin acțiunea convergentă a factorilor organizatorici cu cei educaționali. Amintim în această privință, alături de organele și organizațiile de partid, conducerile administrative, organizațiile de sindicat, de tineret și femei, rolul distinct pe care poate — și trebuie — să-1 aibă controlul oamenilor muncii. „Ochiul" proaspăt și vigilent al controlului obștesc nu trebuie să ocolească lipsurile, cum nu trebuie să omită măsurile de prevenire a lor, prezența în unități a echipelor de control al oamenilor muncii constituind garanția transferării spiritului muncitoresc din fabrici și uzine în activitatea de servire publică.Ridicarea nivelului calitativ al serviciilor, eliminarea unor neajunsuri se află în strînsă legătură nu numai cu preocuparea personalului din unități, ci, în egală măsură, cu creșterea răspunderii cadrelor de conducere din întreprinderi comer- ' claie și prestatoare de servicii, a cooperativelor și forurilor lor coordonatoare, a consiliilor populare și aparatului acestora pentru înfăptuirea programelor de măsuri adoptate, pentru rezolvarea operativă atît a problemelor curente, cît și a celor de perspectivă, nelăsînd ca imperfecțiunile ce mai apar să se acumuleze, să se amplifice în timp. Pentru aceasta, cadrele de conducere din sectorul serviciilor publice trebuie să facă din preocuparea de a se consulta permanent cu cetățenii, de a le solicita opiniile și propunerile o „lege a muncii", tot așa cum trebuie abandonat stilul funcționăresc de lucru în folosul deplasării centrului de greutate al activității în unități, la fața locului. Cu o condiție : prezența în teren să nu se transforme în simple „vizite protocolare", ci să constituie adevărate acțiuni de îndrumare și control, cu efecte benefice asupra muncii colectivelor respective.In fruntea tuturor acestor acțiuni vor trebui să se afle comuniștii, organizațiile de partid din întreprinderile și cooperativele de prestări servicii, chemate să pună un accent mai mare pe creșterea gradului general de răspundere, a conștiinciozității și corectitudinii întregului personal din unități. Cele mai convingătoare și eficiente mijloace în această privință sînt exemplele înaintate — de organizare a muncii, de comportament etc. — ce se cer larg cunoscute și generalizate, inclusiv prin contribuția organizațiilor de partid, a celorlalte organizații de masă și obștești.
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Mihai IONESCU

Prognoza meteorologică pentru Inter
valul cuprins intre 8 noiembrie (ora 20) 
— 11 noiembrie (ora 20). In țară : Vre
mea va fi. in general, Închisă, iar cerul 
variabil, mal mult noros In regiunile 
din sudul șl sud-estul țării. Ploi tem
porare vor cădea In prima parte a in
tervalului. pe arii relativ extinse. In su
dul șt sud-estul țării, și mai restrlnse 
In celelalte regiuni. Izolat, in sud, can
titățile de apă pot depăși ÎS litri pe 
metrul pătrat In 24 de ore. In a doua 
parte • intervalului, ploile se vor sem-

nala pe alocuri în sud-est, șl izolat, tn 
rest. Lâ munte și, trecător, în zonele 
deluroase, precipitațiile vor fi șl sub 
formă de lapoviță și ninsoare, Vîntul 
va prezenta unele intensificări, la în
ceputul intervalului, la munte și în 
estul țării. Temperatura aerului va 
marca o scădere treptată. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 2 și
10 grade, mal coborîte in ultima noapte 
In nordul și centrul țării, iar cele 
maxime între 6 și 18 grade. La Bucu
rești : Vremea va fi, tn general, închi
să în primele zile. Cerul va fi noros șl 
temporar va ploua, apoi vremea se va 
ameliora. Vîntul va prezenta unele in
tensificări la începutul intervalului. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 5 șl 8 grade, iar cele maxime intre
11 șl 14 grade.

despre el e vorba — spunea : „Sin- tem cu toții de acord că proiectul este cum este. Dar noi ce-am făcut ca să-l schimbăm 7 Tot vorbim de forța colectivului, dar pot fi numiți colectiv oamenii cu care lucrăm noi aici 7 V-ați gindit vreodată că noi sîntem adevărații vlnovați de ceea ce se întîmplă cu noi 7“ de critica lui duceam lipsă, dreptate avea.— Adică?— Vă spuneam că la noi erau trimiși oamenii de care se debarasau alții. Serios munceau destul de rar. în schimb chiuleau des. Unii foloseau mai mult paharul decît tacîmul. Umblau cu ochii roșii. Aveam zeci de necalificați. și femei care nu se sfiau să dea cîte o raită prin oraș, pentru cumpărături in... timpul programului. Se profita de faptul că în și din fabrică se putea intra și ieși pe unde doreai, poarta devenise o simplă convenție. Fiecare gest al unuia se regăsea in altul ca într-o oglindă. Adevăratele prietenii erau puține, cele mai multe eșuaseră în complicități. Problemele de ordine și de disciplină rivalizau ca număr cu firele de nisip de pe prundul Ialomiței. Probleme ridicau oameni de toate vîrstele. Aveai impresia că fiecare are propriul lui cod moral, nu întotdeauna — dimpotrivă, chiar — grozav de aproape de normele muncii și eticii socialiste.- Si?— în organizația de bază sîntem 53 de comuniști. Ne-am sfătuit cu unii, cu alții și-am zis : „Dacă tot le știe pe toate și crede că le poate rezolva, hai să-l alegem secretar pe filozoful ăsta de Stolnicu". Cu porecla a rămas din tinerețe, de pe vremea cînd, chiar a încercat să intre la facultatea de filozofie. Acasă la el, cărțile din bibliotecă sint cam jumate-jumate : tehnică și filozofie. V-am spus, are diplomă de maistru, dar și alte 5 calificări : chimist, lăcătuș, sudor, mecanic, electrician. Soția lui este telefonistă la consiliul popular, au doi copil reușiți — unul in clasa a IX-a, altul la grădiniță. Toți au o reputație frumoasă. Așa că l-am ales secretar...— Cind s-a intîmplat asta 7— La alegerile trecute. Acum 
2 ani și șase luni. La alegerile de acum a fost ales secretar adjunct ; în funcția de secretar fiind ales 
amectstul Neculai Șerban, care are

Nu dar

Chiar

• Inspectoratul Comercial de Stat din cadrul Consiliului Popular al Județului Gcrj : Sesizarea adresată „Scînteii" ig, legătură cu calitatea necprespunzătoare a piinii produse de Fabrica de Pline Țicleni s-â corifil- mat. Din cercetările efectuate a reieșit că, în unele situații, piinea de la această fabrică nu corespundea parametrilor de calitate datorită făinurilor care nu se încadrau în STAS-unle în vigoare și lipsei drojdiei, care uneori s-a folosit doar în proporție de 50 la sută față de consumul specific normat.Pentru înlăturarea neajunsurilor constante s-a stabilit ca întreprinderea de Morărit și Panificație Gorj să ia măsurile corespunzătoare in vederea efectuării sistematice a recepției calitative a materiilor prime și produselor finite. Totodată, împreună cu forurile tutelare să asigure cantitățile necesare de drojdie și folosirea în procesul de producție a cantităților prevăzute în consumul specific normat.In același timp, se arată în finalul răspunsului, ca urmare a constatării unor deficiențe in ce privește respectarea procesului tehnologic au fost sancționați șeful fabricii de pîine, Gheorghe Gilmă, și tehnologul Elena Din că.• Comitetul sindicatului din Combinatul Chimic Rimnicu Vilcea : In legătură cu scrisoarea coresponden-
el niște idei, niște propuneri... Dar acesta, pentru dumneavoastră, ar fi alt reportaj. Să revin la istoria noastră principală. Deci, de la acel moment de acum peste 2 ani, au început să se schimbe lucrurile. Firește că nu peste noapte. E al naibii de greu ca veșnicului repetent să-i inoculezi mentalitatea de premiant. în noua lui calitate Stolnicu a început treaba cu,., munca de la om la om. Primul pe care l-a „atacat" a fost inginerul Marcel Măcelaru, șeful fabricii. Am fost de față cînd au discutat. Vilvătaie nu alta. Măcelaru obiecta : „Ce să fac 7 Nu vezi că nimeni nu ne ajută, că toți ne sfidează și că n-avem nici o șansă 7 Nu vezi că

tulul voluntar Toma Chisăroiu precizăm că pe platforma chimică a fost construit un grup social prevăzut cu apă și instalațiile sanitare corespunzătoare. în prezent, prin nota 147 din 12 septembrie a.c., s-a cerut Conducerii I.J.G.C.L. să trimită delegați pentru a prelua grupul social, ce va putea fi dat imediat in folosință, combinatul neavind personal disponibil pentru îngrijirea a- eestor dotări.Este locul să deschidem o paranteză si să arătăm că tn scrisoare se critică tocmai faptul că acest grup social stă de doi ani neutilizat. Or, așa cum rezultă din răspuns, nici acum nu se poate ști data dării sale in folosință.în legătură cu iluminatul peronîilui platformei chimi
ce șl montarea unei cișmele de apă potabilă, răspunsul precizează că aceste probleme rămîn în atenția comitetului sindicatului.Așa stind lucrurile, se poate aprecia că scrisoarea corespondentului nostru voluntar nu și-a găsit încă rezolvarea, așa cum prevăd normele privind soluționarea scrisorilor oamenilor muncii, motiv pentru care considerăm că este nevoie și de sprijinul și intervenția a altor foruri locale ale municipiului.Rubrică realizată de Gheorghe PARVAN

tratat ca... batalion disciplinar. „Fiecare să-și trateze buruienile în propria-i bătătură". A trintit ușa-n nasul indisciplinei discutind cu fiecare om in parte. Comuniștilor care-1 aleseseră le spunea : „Cum poți tu să-l critici pe altul că e chiulău, că-i codaș, că risipește, că nu-șl face datoria, dacă tu nu ești exemplu 7“ Pe multi i-a antrenat in activitatea gazetei de perete, a celei satirice. A aranjat in așa fel incit intrările șl ieșirile din fabrică să se facă numai pe poartă. „Nici vrabia sâ nu treacă fără bilet de voie". în fiecare marți, după orele de program, a organizat cursuri de calificare și de policalificare. Mie mi-a zis : „Tu ce pă-
Activitatea politică 

și organizatorică
lucrăm cu eșuații din alte colective de muncă 7“ Mi-am dat seama a- tunci că lui Stolnicu nu 1 se spunea „filozoful" tocmai intimplător. A răspuns : „Să sfidezi sfidarea, să dai o șansă șansei, să crezi că din resturile unor naufragii poți construi o corabie oapabilă să infrunte largul mării, să crezi în oameni, asta să faci!“, Stolnicu aproape că țipa de furie. Măcelaru e un tip tobă de meserie, calm, îl știu de cind a venit aici, din *79.  și-n tot timpul ăsta n-a reușit să ridice vocea la nimeni. Chiar obișnuiește să zică : „Țipînd nu-ți dovedești decit neputința". Nici Stolnicu nu s-a lăsat: „Dar tăcînd crezi că-ți dovedești iscusința 7 De ce taci 7 De ce nu le spui oamenilor cu adevărat ce crezi despre ei 7 Nu vrei să-i superi 7 Află că prietenul tuturor e prietenul nimănui. Avem în combinat servicii tehnice. Unii de pe acolo calcă-n instalația noastră o dată pe cincinal, iar In restul timpului scîrțiie din scaune. Mal cheamă-1 odată pe proiectant. Cere sprijin noului director al combinatului, eu am să discut cu tovarășii din comitetul de partid". Nervii lui Stolnicu cam scăpaseră din chingi. Altminteri, cu Măcelaru e prieten vechi.- Și?— A discutat, s-a zbătut, a obținut sprijin. A cerut și a obținut ca „furfurolul" să nu mal fie privit șl

zești aici, doar ești președintele sindicatului, cu ce te ocupi 7“ Maistrul Victor Olteanu zîmbește aducerilor aminte.— Și 7 îl îndemnăm din nou.— Comuniștii au înțeles că trebuia făcut mai mult, mai bine, dar că pentru asta trebuie să se renunțe la comoditate, la starea de inerție, la puseurile de orgoliu. Că fiecăruia trebuie să i se creeze condițiile necesare dezvoltării ca personalitate și că numai astfel fiecare este Implicat, poate să se simtă participant direct și activ la ceea ce se întîmplă cu el și cu ceilalți.— Dar producția 7— începuse să se miște cîte ceya... Noua conducere a combinatului ne-a ajutat enorm. Unul dintre proiectanții bucureșteni — inginerul Constantin Florescu — făcea tot ce depindea de el pehtru ca să ne scoată din impas. Săptă- minl și luni a muncit cot la cot cu noi. Prima mare idee a fost însă tot a lui Stolnicu. (Are el o vorbă: „Ideile mari se nasc la locul de muncă"). Pe toți ne deranja faptul că. pentru vagoanele care ne aduceau materia primă, plăteam locații fantastice. Pe drept — jumătate din personalul fabricii muncea la descărcat, dar degeaba, nu reușeam să golim mai mult de 3—5 vagoane pe zi. Stolnicu a venit cu o schiță.

„Uitați-vă, asta-i mașina de descărcat ce ne trebuie". „Și cine ne-o face 7“ ‘ ■noștri". Toți au rîs.știau, decit cițiva în ce __________ ...să scoți o piuliță de pe șurub. Dar Stolnicu — împreună cu lăcătușii Florea Necula, Stan Sirbu și Necu- lai Mochița — i-a convins că pot s-o facă. Și culmea e c-au făcut-o, au făcut chiar 12 bucăți, au dat-o și la alții. Acum, cu mașina lui Stolnicu descărcăm între 18—23 de vagoane zilnic, am terminat-o cu locațiile, cu efortul fizic al oamenilor. Hai să v-o spun și pe asta : toți cei care au văzut mașina au spus că-i invenție. S-a întocmit documentația necesară și s-a trimis la București, spre avizare și confirmare. Știți care a fost răspunsul... specialiștilor ? Că o asemenea chestie n-o să meargă niciodată ! Pe cine să crezi 7 Cum spuneam, noi o folosim de ani buni, am făcut-o și pentru cei de la Se- garcea... Stolnicu ride și zice: „Mai cunosc eu niște țipi în istoria tehnicii care pretindeau că cu aparate mai grele decit nu-i posibil...".— Am auzit însă că alte ții au fost brevetate.Intr-adevăr. E vorba derea cu apă a vaporilor de furfurol. Ideea aparține ing. Florescu, Mă- celaru și directorului combinatului. Stația pilot au realizat-o practic mecanicii Nlcolae Zărnescji. Gheor- ghe Lungu, Marian Teodor. Dar nu asta-i important, ci faptul că producția a început să crească. Drept e că cel puțin jumătate din utilajele realizate după proiectul inițial au fost modificate. Iar acum nici nu mai știm ce să facem cu ideile care ni se propun. Toți se dau... inventatori. Firește, nu mai există în instalație nici un necalificat. Mai mult: aproape 20 la sută din personalul muncitor a învățat alte 2—3 meserii. Cu fluctuația forței de muncă am terminat-o de mult. Retribuțiile se ridică întregi. Nimeni nu ne mai privește cu ochi răi. Dimpotrivă, mulți ar dori să lucreze la noi, cu noi.Concluzia reporterilor ? Aceasta este : așa sînt comuniștii. Actul de conducere politică impune concentrarea spre esențial. Iar esențialul sînt oamenii.

„Las’ c-o fac cu mecanicii7 * Știau ei ceAtelierul nostru e mai mult modest, „mecanicii" erau tineri care abia dacă știau parte trebuie să lnvirtești ca

zborul aerul
lnven-spăla'

Mircea BUNEA 
Mihai VIȘOIU

r a
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ÎN TELEGRAME ADRESATE 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 

Oamenii mnncii iii agricultură raportează 
încheierea recnltârii onor culturi 

si ofitiuerea de producții mari la hectar!n telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comitetele județene Satu Mare și Prahova ale P.C.R. raportează încheierea recoltării sfeclei de zahăr. Comitetul Județean Satu Mare al P.C.R. raportează obținerea la această cultură a unei producții record de 128 500 kg la hectar. La rindul său. Comitetul Județean Prahova al P.C.R. raportează obținerea unei producții medii de 118 500 kg la hectar.în aceste zile, se arată în telegrame, toate forțele umane și mecanice sînt concentrate la finalizarea tuturor lucrărilor de sezon, la executarea arăturilor adinei de toamnă, fertilizarea solului, punînd astfel baze trainice producțiilor agricole din anul viitor.In telegrame se exprimă angajamentul tuturor celor ce-și desfășoară activitatea pe ogoarele acestor județe de a-și îndeplini, la un nivel de calitate superior, sarcinile ce le revin în acest an, întîmpinînd cu fapte deosebite de muncă apropiatul forum al comuniștilor români.
PRODUCȚII RECORD

LA SFECLA DE ZAHĂR
® Județul Satu Mare - 128500 kg la hectar 

PRODUCȚII MARI
LA SFECLA DE ZAHĂR

@ Județul Prahova - 118500 kg la hectar 

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI

REPOR TAJE •NOTE*  INFORMA ȚII

© Ciclul de filme „Drum de luptă șl 
biruință** — 16,30 ; Mihai Viteazul — 
9; 12,45; 18: PATRIA (11 86 25)
& Ciclul de filme „Sub semnul mari
lor împliniri4* : SCALA (11 03 72) — 15 
$ Rochia albă de dantelă : SCALA
— 9; 11; 13; 17,15; 19,30, FESTIVAL 
(15 63 84) — 9: 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 
17,15; 19,30
© Norocoasa („Zilele filmului sovie
tic**) : STUDIO (39 53 15) — 9,30; 11,15; 
13; 14,45; 16,30; 18,15; 20
© Un comisar acuză î FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, PA
CEA (71 30 85) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, 
LUMINA (14 74 16) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19
• Revanșa : VICTORIA (16 28 79) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Columna : DACIA (50 35 94) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
© Misterele Bucureștilor : LIRA
(317171) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
e Cei care plătesc cu viața : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
© imposibila iubire : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 12; 15,30; 18,30
© Cronica adolescenței — 17; 19 ;
Program de desene animate — 9; 11; 
13; 15: DOINA (16 35 38)
© Poveste din Nordul îndepărtat : 
TIMPURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
G Zbuciumul Iubirii: UNION (13 49 04)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• O farsă pentru cuscru ; DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
• Cursa secolului : FERENTARI
(80 49 85) — 15; 171 19
S Poiana corbilor: GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19

La sfecla de zahăr
IN JUDEȚUL GALAȚI• întreprinderea Agricolă de Stat Șendreni — X18 200 kg Ia hectar

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

și depășirea sarcinilor de plan pe acest an 
si din actualul cincinalîn telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, noi colective de oameni ai muncii raportează importante succese în realizarea sarcinilor de plan pe acest an și din actualul cincinal.Comitetul Orășenesc de Partid Chișineu-Criș, județul Arad, raportează că oamenii muncii din unitățile economice ale orașului au îndeplinit integral, la 1 noiembrie, sarcinile de plan pe 4 ani din actualul cincinal. Au fost create condiții ca, pînă la sfîrșitul anului, să se realizeze în plus o produc- ție-marfă industrială in valoare de 73,6 milioane lei și o producție pentru export de 3,7 milioane lei.In deplin consens cu cele mai alese ginduri și sentimente ale întregii noastre națiuni, se spune în telegramă, ne exprimăm adeziunea deplină față de Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. privind realegerea dumneavoastră, la cel de-al XIV- lea Congres al partidului, in funcția supremă de secretar general, opțiune de o covîrșitoare importanță politică, garanție a înfăptuirii cu succes a programelor grandioase, de înflorire multilaterală a țării, de afirmare liberă și demnă între statele lumii, de înaintare neabătută pe drumul socialismului și comunismului.Oamenii muncii din unitățile Centralei Minereurilor Baia Mare raportează că la data de 6 noiembrie au îndeplinit sarcinile de plan la producția-marfă pe primii 4 ani ai cincinalului. S-au creat, în acest fel, premise ca, pînă la sfîrșitul anului, să se realizeze o producție- marfă suplimentară în valoare de 593 milioane lei, ce se va materializa în livrarea peste plan a unor importante cantități de plumb, cupru și alte metale în concentrate miniere. De asemenea, a fost realizat planul de investiții, iar sarcinile la productivitatea muncii cumulată pe acest cincinal au fost depășite cu 3,7 la sută.întreprinderea de Utilaj Petrolier

fl> Circul București (10 41 95) : „Arena 
atracțiilor** (R.P. Bulgaria) — 18,30teatre

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Nu se știe niciodată — 18 ; 
(sala Amfiteatru) : Contrabasul — 18; 
(sala Atelier) : Autorul e în sală — 19
• Filarmonica „George Enescu“ 
(15 68 75, sala Studio) : Recital instru
mental : Otilia Panaitescu — flaut. La 
pian: Cristina Popescu-Stănești (Each, 
Bohm, Poulenc). Octavian Ursu — 
trompetă. La pian : Viorela Ciucur 
(Arutiunian, Alary, Ceaikovski) — 17; 
(Ateneul Român) : Cvintetul de su
flători „George Enescu“ : Nicolae 
Maxim —- flaut, Eugen Glăvan — oboi, 
Valeriu Bărbuceanu — clarinet, Si- 
mion Jebeleanu — corn, Wielfried Bur- 
ghiel — fagot (Danzi, Reicha, Lipatti, 
Katzer). La pian: Nicolae Licareț—-18 
fh Teatrul de operetă (13 63 48) : Vin- 
zătorul de păsări — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* *4 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Privind în jur cu ochi fără lumină — 
18 ; (sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : 
Cîntec despre mine însumi — 18
© Teatrul Mic (14 70 81) : O scrisoare 
pierdută — 18,30
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Sera
tele Teatrului Mic (lumea științei, lu
mea artelor) — 19
© Teatrul de comedie (16 64 60) : Sfîn- 
tul Mitică Blajinu — 18
• Teatrul „Nottara“ (59 31 03, sala 
Magheru) : Floarea de cactus — 18 ; 
(sala Studio) : Cuibul — 18,30

Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Ar fi fost o mare iubire 
— 18
© Teatrul satlric-muzical „C. Tănase**  
(sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, Savoy 
— 18 : (sala Victoria, 50 58 65) : Ca
valcada visului — 18
r) Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română44 (18 13 00) : Meridiane folclo
rice — 18
® Teatrul „Ion Creangă**  (50 26 55) : 
Turandot •— 15
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Dumbrava minunată — 15; 
(sala Cosmonauților, 11 12 04) : Mota
nul încălțat — 10; 15 

și Reparații Ploiești șl-a îndeplinit, la data de 6 noiembrie, planul la producția-marfă pe 4 ani ai actualului cincinal, ceea ce permite colectivului de oameni ai muncii din marea întreprindere prahoveană să realizeze, pînă la sfîrșitul anului, importante cantități suplimentare de utilaje pentru forajul și exploatarea sondelor, de piese de schimb pentru utilajul petrolier, să execute reparații de utilaj petrolier și aite lucrări în valoare de peste 115 milioane lei.Colectivul de oameni ai muncii din cadrul întreprinderii de Materiale Izolatoare Berceni, județul Prahova, raportează că la data de 6 noiembrie au îndeplinit sarcinile de plan la producția-marfă industrială pe 3 ani și 11 luni. Acest succes va permite colectivului de aici să livreze suplimentar economiei naționale, pînă la sfîrșitul lui noiembrie, produse în valoare de peste 55 milioane lei.Oamenii muncii de Ia Antrepriza de Construcții-Montaj și Reparații in Industria Chimică Tirgu Mureș, județul Mureș, raportează că la data de 31 octombrie 1989 au îndeplinit planul anual la producția- marfă în condițiile încadrării în nivelul cheltuielilor de producție totale și materiale planificate, în- registrîndu-se peste plan beneficii în valoare de 6,2 milioane lei. Această realizare s-a obținut în principal pe seama creșterii cu 6,9 la sută a productivității muncii. Timpul rămas pînă la sfîrșitul anului permite efectuarea unui volum de lucrări în valoare de 25 milioane lei.Colectivul de oameni ai muncii de la Antrepriza de Construcții Hidroenergetice Siriu — Buzău raportează că a îndeplinit integral planul anual de producție la activitatea de construcții-montaj și la activitatea industrială, ceea ce permite ca, pînă la sfîrșitul anului, să obțină o producție suplimentară de 180 milioane și, respectiv, 100 milioane lei. (Agerpres)

cinema

CONSTANȚA : Sarcinile 
economice — realizate 

in avansOamenii muncii din județul Constanța acționează cu toată hotărîrea pentru a asigura, așa cum s-au angajat, îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor de plan pînă la Începerea celui de-al XIV-Iea Congres al partidului. Numeroase unități economice au îndeplinit în avans sarcinile la producția fizică, la toate sortimentele prevăzute ; se acționează cu înaltă răspundere pentru onorarea tuturor contractelor șl realizarea integrală a producției destinate exportului ; s-a intensificat și mai mult activitatea pe șantierele de investiții, îndeosebi la obiectivele economice de mare însemnătate, și punerea lor grabnică in funcțiune. Prin efortul tuturor colectivelor de oameni ai muncii din județul Constanța, au fost livrate economiei naționale importante cantități suplimentare de energie electrică, remorci, utilaje pentru industria materialelor de construcții, industria forestieră și pentru agricultură, prefabricate din beton armat, plăci și tuburi de azbociment, var și cărămizi, cherestea, țesături etc. Toate aceste importante sporuri de producție s-au obținut ca urmare a creșterii productivității muncii, prin înfăptuirea programelor de modernizare a producției. (L. Cristea).
BRAȘOV : Tehnologii 
de inalt randament 

și eficiențăîn ultimul timp, la întreprinderea Mecanică de Organe de
Piscicultura - între intenții bune 

și realități concreteEste bine cunoscut faptul că piscicultura constituie o importantă sursă de realizare a programului de auto- aorovizionare a fiecărui județ. Doljul, deși nu dispune de prea mari resurse de apă. printr-o mai bună organizare a acestui sector producția de pește ar putea crește foarte mult, cel puțin la nivelul prevederilor din Programul Județean de dezvoltare a pisciculturii, program care îsi propune să pună pe baze noi, moderne, întreaga activitate piscicolă. Dar să vedem cum se materializează in practică acest program în județul Dolj.Așa cum arătam, deși județul nu dispune de suprafețe prea întinse de luciu de apă — acestea totalizind în prezent 4 206 hectare — pe aceste locuri a existat o frumoasă tradiție in creșterea și vînzarea peștelui viu, Doljul beneficiind și de poziția „privilegiată" de județ riveran Dunării. Desigur, nu se poate spune că această tradiție s-a stins în totalitate, dar adevărul este că la magazine se vind cantități mici de pește în stare proaspătă sau semiindiistrializat. Iar această situație se datorează mai ales faptului că in multe unități programul de dezvoltare a pisciculturii a fost neglijat. îndeosebi de către cooperativele agricole de producție, care, deși dispun de 400 hectare luciu de apă. nu și-au realizat producția de pește planificată și. așa cum vom vedea, au lăsat această problemă la periferia preocupărilor. Iată de ce s-a considerat necesar ca, recent, comitetul executiv al consiliului popular județean să întocmească și să aprobe, pe baza sarcinilor formulate de secretariatul comitetului județean de partid, un program unitar, de perspectivă, cu măsuri și responsabilități concrete pentru dezvoltarea pisciculturii. Posibilități există. Să ne referim doar Ia un exemplu : deși Inspectoratul silvic județean deține o suprafață de numai 18 hectare luciu de apă, pe nouă luni din acest an de aici S-au livrat aproape 14 tone pește și, așa cum ne-a asigurat tovarășul Marin Popescu, inspector-șef al inspectoratului silvic, sînt create toate premisele pentru ca anul viitor să crească această producție prin aplicarea unor noi tehnologii. Mai mult decît atît. în localitatea Hunla ființează în prezent o modernă păstrăvărie cu 32 bazine — de altfel, prima păstrăvărie din țară ce s-a amenajat în lunca Dunării, deci în plină cimpie — cu posibilități proprii de incubare a icrelor. avînd deci disponibilități de livrare a puietului către unitățile interesate. Tehnicianul Marius Gavrilescu, de numele și fapta căruia se leagă această păstrăvărie. ne preciza că prin captarea. în urmă cu 12 ani, a unor izvoare naturale, care pină atunci se risipeau aiurea, s-au amenajat 600 metri pătrațl luciu de apă pentru creșterea păstrăvului „Curcubeu", pentru ca în prezent această suprafață să ajungă la 2100 metri pătrați, cu o producție de opt kilograme pe metru pătrat, față de sase kilograme, cit s-a planificat. în prezent a fost asimilată o nouă varietate de păstrăv, care intr-un an ajunge la 100—160 grame greutatea de livrare pentru consum față de specia „Curcubeu", care atinge această greutate în doi- trei ani. Apa din păstrăvărie este deversată intr-un lac de 12 hectare, populat cu crap $i fitofag. De ce am stăruit asupra acestei experiențe ? Pentru că ea poate fi extinsă chiar In localitățile învecinate, Cetate, Maglavit ți Golenți, unde există posibilitatea captării unor izvoare de coastă și amenajării unor păstrăvării.Că pe ansamblul județului există posibilități pentru dezvoltarea pisciculturii o dovedesc și rezultatele bune obținute de întreprinderea Piscicolă Calafat. Ce deține o suprafață de luciu de apă de 3 651 hectare și care are prevăzut pentru acest an un program de 3 600 tone pește, program realizat pe primele opt luni în Procent de 261 Ia sută. Si totuși, pe ansamblul județului producția totală de pește nu se va realiza decît in proporție de 80 la sută și aceasta ..datorită răminerilor in urmă la cooperativele agricole de producție" — după cum ne-a precizat directorul Întreprinderii.Ajungînd la acest punct al relatării noastre, trebuie precizat faptul că. paralel cu creșterea răspunderii și eforturilor d:n partea specialiștilor, ale întregului colectiv din intrenrin- dere pentru soluționarea deficitului de material de producție, sînt necesare grăbirea ritmului lucrărilor de punere in funcțiune și modernizare a unor noi pepiniere piscicole, intensificarea metodelor de reproducere artificială a peștelui fitoplacto- nofag, asigurarea loturilor de reproducători, combaterea păsărilor iethio- fage, a vegetației dezvoltate in 

Asamblare din Brașov au fost introduse în fabricație noi tehnologii de înalt randament si eficientă economică. Printre acestea, un loc important îl ocupă tehnologia de deformare plastică la rece a piulițelor de 18—27 mm, care se executau nînă de curînd prin presare la cald. Noua tehnologie permite realizarea unei economii anuale de Teste 1 500 MWh energie electrică.n același timp, ea elimină operația de tratament termic care se executa înainte. După aceeași tehnologie au început să se execute și alte produse (șuruburi, prezoane și bolțuri), ceea ce permite creșterea productivității muncii cu oină la 30 la sută, eliminarea operațiilor de struniire și rectificare, reducerea consumului de gaz metan. Ponderea tehnologiilor de înalt randament si eficientă a sporit aici si ca urmare a dotării întreprinderii cu două prese multifuncționale. cu ciclu complet automat, care lucrează cu o productivitate de 4 ori mai mare decît mașinile clasice. (Nicolae Mocanu).
BACĂU : Locuințe 

mai multe 
pentru oamenii munciiîn municipiile și centrele muncitorești din județul Bacău au fost înălțate și date în folosință oamenilor muncii de la începutul anului și pînă acum blocuri de locuințe care însumează 2 611 apartamente, cu 321 apartamente mai mult decît prevedea planul pe această perioadă. Au apărut noi și moderne ansambluri de locuințe, care dispun de toate dotările edilitar- gospodărești necesare. în municipiul Bacău au fost finalizate an

exces in bazinele piscicole și combaterea braconajului. întreprinderea „Piscicola", în calitatea sa de coordonator al realizării programului pisciculturii în județ, asa cum a hotărît comitetul executiv al consiliului popular județean, trebuie să se implice mai hotărit în materializarea acestui program. Imperativ cu atît mai necesar dacă avem în vedere faptul că anul viitor producția de pește ce trebuie realizată în județul Dolj va fi de aproape 5 000 tone, aproape dublu cit se prelimină a se realiza în acest an. înainte de toate trebuie pusă ordine în organizarea acestei activități în cele 23 de cooperative agricole ce dețin luciu de apă. unde pînă acum — cu excepția Cooperativei Agricole Gighera, care în această toamnă asigură peste 30 tone pește din crescătoria proprie — doar s-a vorbit cînd și cînd despre piscicultura, fără
Preocupări 

în județul Dolj

a se Întreprinde măsuri concrete pentru realizarea producțiilor planificate. Ca să nu mai vorbim de faptul că in unele cazuri a lipsit chiar și- planificarea. Un argument : sintem la Cooperativa Agricolă de Producție Piscu Vechi, unitate cu cel mai mare luciu de apă din județ — 84 hectare. ..Ce producție de peste trebuie să realizați în acest an ?“ — îl întrebăm pe tovarășul Constantin Tache, președintele unității. Ne privește cu mirare și dă din umeri. „Direcția agricolă nu mi-a dat plan la peste, iar „Piscicola" Calafat mi-a dat autorizație de pescuit prea tîrziu" — ne răspunde interlocutorul. „Nu-i adevărat, noi le-am dat și plan, și autorizație, dar dumnealor nu vor să încheie contract de cooperare pe motiv că nu le convin condițiile de valorificare" — vine replica inginerului Gelu Jalbă, reprezentantul întreprinderii „Piscicola" Calafat, ce ne-a însoțit în documentarea noastră. „Totuși, pe baza documentelor reiese că pe opt luni din acest an s-au valorificat 2 528 kg pește. Nu-i prea puțin în raport cu suprafața luciului de apă ce-1 dețineți ?“ — ne dăm noi cu părerea. ..Dacă conducerea întreprinderii piscicole ne dă voie să pescuim în gîrle (canalele de allmentare-evacuare a bălților din Dunăre), care pretinde, pe nedrept, că sînt ale lor. noi putem realiza pe puțin 20 de tone de pește anual. La acestea s-ar mai adăuga alte cîteva tone de peste ce se pierd datorită braconajului, pe care noi nu-1 putem stîrpi pentru că nu sintem împuter
PE TEME FOTBALISTICE

îndemnuri pentru „Steaua"în evoluțiile unei echipe de fotbal survin (în mod explicabil sau inexplicabil) pauze de exprimare, momente de neputință peste care numai marile valori competiționale pot trece fără urme pe tabela de marcaj. Mai cu seamă cînd echipa numără în rîndurile sale doi. trei ori mai multi jucători aflați in jurul virstei de 30 de am, asemenea involuții sînt inevitabile și devin ciclice. Asa ceva s-a întîmplat in turul al doilea din actuala ediție a „Cupei campionilor europeni" cu cele două competitoare — Steaua București și P.S.V. Eindhoven. Cu diferite rezultate însă : formația olandeză, jucînd slab două reprize la București, a primit un singur gol ; formația noastră, jucînd slab o singură repriză (a doua) la Eindhoven, a primit... patru goluri. Aici. în a- ceastă a patra repriză (de 0—4) s-a frînt echilibrul relativ al celor trei reprize anterioare (1—0, 0—0, 1—1), calificarea în turul următor trecînd decisiv din „miinile" Stelei in beneficiul adversarei sale.Cum a fost posibil un asemenea deznodămînt nescontat nici de beneficiarii săi. cum s-au desfășurat faptele. caic ar fi principalele cauze și principalii vinovați, cit de simptomatică poate fi această eliminare apăsătoare oentru viitorul fotbaliștilor steliști și al echipei lor ? Iată întrebări pe care și le pune opinia publică sportivă în aceste zile. Vom încerca unele răspunsuri (deloc exhaustive), bazate pe ceea ce am văzut, auzit și discutat la fața locului, în cursul celor trei zile ale deplasării cu Steaua la Eindhoven.Pe tot parcursul săptămînli prece

samblurile de locuințe Bacovia șl Bistrița-Lac. Tot aici se află în stadiu final de execuție marele ansamblu de locuințe Ștefan cel Mare, un adevărat oraș în oraș, care va totaliza peste 4 000 de apartamente, fiind prevăzut cu o zonă centrală în care va funcționa un spital cu policlinică, unități școlare, spații comerciale și de servire a populației, etc. Cu acestea. numărul apartamentelor construite în anii socialismului din fondurile statului în orașele și comunele județului Bacău -a ajuns la aproape 93 000, din care 77 600 a- partamente au fost construite după cel de-al IX-lea Congres al partidului. Alte circa 600 de apartamente se află in stadiu final de execuție și vor fi date în folosință oamenilor muncii din județ pînă la finele acestui an. (Gheorghe Baltă).
TELEORMAN : Materiale 

recuperabile — 
valorificate superiorO dată cu preocupările pentru realizarea ritmică, integrală a sarcinilor de plan, oamenii muncii de la tinăra și moderna întreprindere, de Tricotaje din municipiul Turnu Măgurele acordă o atenție deosebită recuperării și reintroducerii în circuitul productiv a materialelor secundare rezultate din procesul de fabricație. Prin măsurile inițiate aici pentru gospodărirea severă a unor astfel de materiale și crearea unor modele noi, îndeosebi pentru copii și tineret, au fost valorificate în perioada ce a trecut din acest an în fabricație peste 200 tone de resurse materiale textile recuperabile. (Stan Ștefan).

niciți de întreprinderea piscicolă" — vine răspunsul președintelui.Adevărul este că disputa la care am fost martori, dintre președinte și reprezentantul întreprinderii de profil. putea fi evitată, pe de o parte, dacă specialiștii întreprinderii ar fi Încheiat contracte de cooperare cu unități agricole (pînă la această dată s-au încheiat doar trei astfel de contracte din 23 prevăzute), iar pe de altă parte, dacă direcția agricolă s-ar îngriji mai îndeaproape și de modul în care se materializează programul pisciculturii, chiar dacă înțreprinderea „Piscicola" este coordonatorul acestui program. Spunem aceasta întrucît la direcția agricolă am aflat că anul trecut acest program s-a pierdut printre alte programe. Ciudat ni s-a părut și un alt aspect : pînă acum; programul pisciculturii a fost dat în răspunderea unui inginer agronom de la serviciul organizare, normare și retribuirea muncii, specialist ce avea sarcina să Se informeze periodic de la întreprinderea „Piscicola" Calafat despre producțiile obținute de cele 23 cooperative agricole. Cit privește planurile de producție repartizate fiecărei unități — despre Care am fost asigurați că au fost trimise tuturor unităților. deci și Cooperativei Agricole de Producție Piscu Vechi —. acestea au fost întocmite de către un medic veterinar de la biroul îndrumare și control producție animalieră și baza furajeră. O discuție la direcția agricolă județeană ne-a relevat faptul că —- pe lingă necesitatea unei îndrumări mai bune a pisciculturii — există însă suficiente rezerve nevalorificate. Dovada : „Eu am identificat pe teritoriul Cooperativei Agricole de Producție Dobrești o suprafață de aproape 30 hectare — ce nu figurează nici ca teren arabil, nici ca luciu de apă, fiind numai stufărișuri —, terenuri care pînă la sfîrșitul anului avem posibilitatea să le amenajăm pentru piscicultura" — ne spunea inginerul Mihai Pană, director adjunct al direcției agricole județene. Ne abținem în a comenta un asemenea răspuns întrucît el vorbește de la sine despre modul în care este gîndită activitatea unui sector ce nu poate fi așezat pe provizorate de genul celor la care ne-am referit, ori celor relatate de directorul adjunct al direcției agricole.Desigur, programul recent aprobat, ale cărui măsuri deja au început să se materializeze, asigurările primite din partea conducerii întreprinderii „Piscicola" Calafat, în numele colectivului de aici, cit și de specialiștii consiliului județean de industrie alimentară creează premisele îmbunătățirii în viitor a pisciculturii, ca sursă importantă pentru aprovizionarea populației.
Nicolae BĂBALĂUcorespondentul „Scînteii*

dente, întregul lot a făcut zilnic antrenamente deosebit de intense. Și la fel a făcut si luni seara la Eindhoven, la puțin timp după sosire, prilej cu care s-a constatat că toți jucătorii sînt în deplinătatea forțelor și âu o tonifiantă poftă de joc. Dimpotrivă, la antrenamentul de marți seara (cu 24 de ore înaintea meciului), deși mai ușor si mai plăcut, cei mai multi s-au arătat iritați, chiar certîndu-se între ei si plecind foarte nervoși la hotel. (Ne-am explicat, ceea ce credem si acum, că apropierea partidei și concentrarea pentru ea le schimbase starea).Nu cunoaștem exact ce indicații au fost date înainte de joc, dar Anghel Iordănescu ne-a asigurat că luase în calcul toate probabilitățile. în funcție de ceea ce întrezărise in evoluția e- chipei adverse pe casete video si la recentul ei meci de campionat (3—0 în deplasare).Cunoaștem insă din spusele lui Lăcătuș și ale altora că. la pauza meciului (cînd scorul de 1—1 era calif icabil pentru noi), s-a indicat limpede și stăruitor atenție deosebită in apărare, fără hazardare în atac, pentru a anihila presupusa furie ofensivă a gazdelor din primul sfert de oră. Or, s-a văzut si pe micul ecran, jucătorii au procedat exact invers : au avansat neglijent, nu s-au concentrat suficient, au lăsat spații libere în fața adversarilor, au jucat la risc. Și... de la 1—1 in cîteva minute s-a ajuns la 1—3 !! Meciul era jucat și întreaga echipă a căzut, în primul rînd, moral. Ceea ce s-a întîmplat în continuare a fost, evident, o prăbușire

Cu prilejul celei de-a 72-a aniversari 

a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

Recepție oferită de ambasadorul Uniunii SovieticeCu prilejul celei de-a 72-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, E. M. Tiajelni- kov, a oferit, marți, o recepție.Au participat tovarășii Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Lina Ciobanu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, Va- sile Bărbuiescu, secretar al C.C. al P.C.R., miniștri, membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe și altor ministere, reprezentanți ai unor instituții centrale, organizații* •Cu prilejul celei de-a 72-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, E. M. Tiajelni- kov, și membri ai ambasadei au depus, marți dimineață, o coroană de flori la Monumentul lui V. I. Lenin din Capitală.
IN STAȚIUNILE BALNEOCLIMATERICE

Condiții optime pentru odihnă 
și îngrijirea sănătățiiîn această perioadă, oficiile județene de turism și I.T.H.R. București asigură tuturor solicitanților bilete pentru odihnă și tratament în cele mai renumite stațiuni balneoclimaterice ale țării. între acestea .se află stațiunea Călimănești- Căciulata, situată la 18 kilometri de Rîmnicu Vîlcea, la o altitudine de 260 metri, avind o climă continentală blinda. Stațiunea este recomandată, în principal, pentru a- fecțiuni ale tubului digestiv, hepa- tobiliare, renale ; boli metabolice și de nutriție ; afecțiuni ale aparatului locomotor, degenerative, inflamatorii, abarticulare, posttraumati- ce ; afecțiuni ale sistemului nervos periferic și respiratorii.Situată in Cimpia Bărăganului, la 6 kilometri de municipiul Slobozia, stațiunea Amara are o climă continental-temperată. de stepă și este recomandată pentru afecțiuni ale aparatului locomotor degenerative, inflamatorii, abarticulare, posttraumatice. ale sistemului nervos periferic și ginecologice.Stațiunea Borsec din apropiere de localitatea Toplița, județul Harghita, aflată la o altitudine de 900 metri, cu climat subalpin, este indicată pentru afecțiuni cardiovasculare, endocrine, ale tubului digestiv, hepatobiliare, nevroză astenică. La rindul său. Pucioasa este o stațiune situată pe Valea rîului Ialomița, la 21 kilometri de municipiul Tirgoviște, la o altitudine de 350—400 metri, fiind recomandată pentru tratamentul afecțiunilor aparatului locomotor, ale sistemului nervos periferic și central, afecțiuni respiratorii, O.R.L. și dermatologice.Situat între țărmul Mării Negre și Lacul Techirghiol, la 14 kilometri de municipiul Constanța, stațiunea Eforie Nord este recomandată pentru afecțiuni ale aparatului locomotor — degenerative, inflamatorii, abarticulare, posttraumatice, afecțiuni ale sistemului nervos periferic și central, ginecologice, dermatologice și respiratorii. iar stațiunea Singeorz-băi, situată la poalele munților Rodna, la 53 kilometri de municipiul Bis

psihică, nu fizică — așa cum s-ar părea. După meci, în autocar, în avion, unii jucători — mai lucizi — se lamentau in special pentru acele fatidice două minute în care nu au respectat înțelegerea de ia cabină. Aici a fost „cheia" calificării, elementele defavorizante ulterioare (greșeli de arbitraj ; accidentarea lui Lăcătuș, care a condus la înlocuirea singurului atacant periculos al nostru ; accidentarea lui Rotariu, care a jucat practic cu un picior valid), agravînd o situație deja compromisă.Sigur, eliminarea din competiție de către o formație de frunte a Europei cum este P.S.V. Eindhoven nu ar fi, în sine, un eșec dezonorant. Dar scorul 1—5 (imprevizibil după acel 1—0 de la București și mai ales după ce echipa conducea cu 1—0 și la Eindhoven) lasă impresii neplăcute și lasă loc de comentarii aspre. Mai ales că nu este un scor singular, ci expresia unei anume căderi, fotbaliștii steliști suferind în acest an și alte înfrîngeri la scor mare : 0—4 cu Milan, 1—4 cu Bayern Miinchen, 0—3 cu Dinamo București.Fapt este că, față de formația din 1986, Steaua nu mai are o serie de jucători cu mare experiență, dar are aceleași pretenții, pe care tinerii lor înlocuitori rar se arată capabili să le facă față, în ciuda talentului și a
★FOTBAL. Ieri, la Brăila, în meci pentru preliminariile Campionatului european de fotbal rezervat echipelor de juniori II, selecționatele României și Scoției au terminat la egalitate : 2—2 (2—1). 0 în vederea meciului pe care echipa de fotbal a Danemarcei îl va susține la 15 noiembrie, la București, cu echipa României, în preliminariile Campionatului mondial de fotbal, federația daneză de specialitate a selecționat următorii jucători : Schmeichel, Rasmussen 

de masă șl obștești, oameni de știință, cultură și artă, generali și ofițeri superiori, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.Cu aceeași ocazie, consulul general al Uniunii Sovietice la Constanța a oferit o recepție.Au participat reprezentanți al organelor locale de partid și de stat, conducători ai unor întreprinderi și instituții, ofițeri superiori, ziariști.Erau prezenți membri ai celorlalte consulate la Constanța.★La solemnitate au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Consiliului Popular al Municipiului București, generali și ofițeri, alte persoane oficiale.(Agerpres)

trița, este indicată pentru afecțiuni ale tubului digestiv, hepatobiliare, boli metabolice și de nutriție. Beneficiind de o climă continentală, de stepă, stațiunea Lacul Sărat din Cimpia Brăilei este recomandată pentru afecțiuni ale aparatului locomotor, ale sistemului nervos periferic, ginecologice, dermatologice, endocrine, boli profesionale, iar pentru tratament eficace în afecțiuni ale aparatului digestiv, hepatobiliare și ale căilor respiratorii, boli metabolice și de nutriție, ale rinichiului, ale sistemului nervos periferic și posttraumatice, se pot procura bilete la stațiunile Slănic Moldoya. Pentru stațiunea Băile Tușnad, situată la poalele masivului vulcanic Harghita, pe malul Oltului, la 32 kilometri de municipiul Miercurea Ciuc și la 69 kilometri de municipiul Brașov, pot opta cei care vor să se trateze pentru afecțiuni ale sistemului nervos, nevroză astenică și afecțiuni cardiovasculare. Renumită pentru efectele sale terapeutice, stațiunea Sovata. situată in județul Mureș, la o altitudine de 530 metri, cu climat subalpin, este recomandată, în principal, pentru afecțiuni ginecologice, ale aparatului locomotor și ale sistemului nervos periferic.Important de reținut este faptul că stațiunile balneare oferă în a- ceastă perioadă spații de cazare în hoteluri moderne și în case de o- dihnă confortabile. Servirea mesei este asigurată în restaurante și pensiuni, cu posibilități și pentru meniuri dietetice. La Călimănești- Căciulata, Sovata, Amara, Eforie Nord, Șîngeorvbăt.vL^cu Sărat, Băile-Tușhad șWhMîejitwiele hoteluri au legătură directă, prin cu- țoarb •ncppgri.țe,. cft ajazele de tratament. Acestea sînt bine utilate, cu aparatură medicală modernă. Un personal competent asigură servicii de calitate.Locuri pentru cură balneară sau concediu de odihnă în stațiuni se obțin de la agențiile oficiilor județene de turism, filialele I.T.H.R. București și comitetele sindicatului din întreprinderi și instituții.

unor reușite răzlețe. $i peste veterani au mai trecut cîțiva ani de greu, care le-au diminuat capacitatea de efort și de reacție. Se resimte aceasta mai ales la mijlocul terenului și în linia de apărare.Continuarea analizei de fond ar mai pune in lumină (nefavorabilă) și alte elemente : sterilitatea jocului, răsfățul general al fotbaliștilor steliști, incapacitatea de a se mai redresa din mers pe parcursul unei partide în care primesc goluri...O analiză lucidă, sinoeră și constructivă — care să stabilească exact responsabilitatea și misiunea jucătorilor, a antrenorilor, a secției de fotbal — se va întreprinde, bineînțeles, dacă nu cumva s-a și făcut la clubul Steaua. Numai punind piciorul în prag și printr-o operație „chirurgicală" dureroasă, dar tămăduitoare, „Steaua" iși va putea păstra echilibrul valoric și bunul renume. Și — ceea ce pentru noi este mai important — va putea contribui pe măsură la... victoria naționalei in fața Danemarcei.în ceea ce ne privește, nădăjduim că — împotriva eliminării timpurii din C.C.E. și a unor preziceri —■ alunecarea stelei „Steaua" in anonimat mai poate fi oprită 1
Gheorghe MITROI*(portari), Sivebaek, Olsen, Larsen, K. Nielsen, I. Nielsen, Heintze, Jensen, Helt, Bartram, M. Laudrup, Lerby, Viltfort, Elstrup, B. Laudrup, Povlsen.LUPTE. în sala de atletism a Complexului sportiv „23 August" din Capitală s-au încheiat întrecerile campionatelor republicane de lupte pa echipe. în competiția de lupte gre- co-romane victoria a revenit formației Dinamo București, iar la lupte libere, echipei Steaua București.
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Expunerea tovarășului Uae Ceausescu la Plenara lărgită
a CC. al P.C.R. - analiză realistă, principială a proceselor

NAMIBIA: Au început alegerile pentru 
Adunarea Constituantă

72 de ani de la Revoluția din Octombrie
Festivitățile de la Moscova

â tendințelor lumii contemporane

popoarelor nu sînt negociabile

WINDHOEK 7 (Agerpres). — In Namibia au început, marți, alegerile pentru Adunarea Constituantă din a- cest teritoriu, aflat sub dominația colonială a Republicii Sud-Africane. Scrutinul, care se va desfășura pină la 11 noiembrie, urmează să stabilească componența forului legislativ, alcătuit din 72 de deputați, ce va adopta constituția noului stat și va elabora programul detaliat al accesului Ia independență al Namibiei, care ar urma «ă se încheie in aprilie 1990. Alegerile se desfășoară sub supravegherea reprezentanților Organizației Națiunilor Unite, contingente ale U.N.T.A.G. (Grupul de a- sistență al O.N.U. pentru perioada

de tranziție), precum și observatorilor din 30 de țări și din partea Organizației Unității Africane. Agențiile de presă relevă faptul că prima zi a alegerilor s-a desfășurat intr-o atmosferă de calm deplin și cu o participare masivă a populației la vot.într-o conferință de presă, Sam Nujoma, președintele S.W.A.P.O. — formațiunea politică cu cele mai mari șanse de succes — a declarat că Namibia independentă va milita pentru eliminarea apartheidului din sudul Africii, nu va permite prezența de baze militare pe teritoriul său și va acționa pentru instaurarea păcii în regiune.
Evoluții de o mare complexitate caracterizează momentul international actual. în succesiunea lor rapidă, evenimentele în desfășurare generează schimbări profunde în raportul mondial de forte, conturează procese și tendințe contradictorii, ridică acute întrebări asupra sensului dezvoltării lumii contemporane. Pe baza analizei cuprinzătoare a acestor evoluții, în spiritul materialismului dialectic și istoric, tovarășul Nicolae Ceaușescu definește cu limpezime, în Expunerea prezentată la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R., poziția principială a partidului și statului nostru, formulînd teze de o mare rigurozitate științifică, răspunsuri clare, pătrunse de un înalt sentiment al istoriei, privind perspectivele luptei revoluționare, ale transformării societății omenești.Situația mondială continuă să fie complicată și gravă — se subliniază în Expunere. Aprecierea se întemeiază pe realitatea de neocolit că desfășurările din viața internațională, in ansamblul lor, au fost și rămin marcate de contradicția fundamentală dintre socialism și capitalism ; că se adincește contradicția dintre țările capitaliste dezvoltate și țările in curs de dezvoltare ; continuă cursa înarmărilor, inclusiv a celor nucleare, ceea ce face să se mențină pericolul unui război mondial, care s-ar transforma inevitabil intr-un război nuclear nimicitor ; se menține și se accentuează criza economică mondială, cu componenta ei agravantă— criza datoriei externe a țărilor in curs de dezvoltare ; se acutizează criza politică și socială a lumii capitaliste, la care se adaugă manifestarea, in unele țări socialiste, a unor fenomene de criză economică și politică — toate acestea ducînd la accentuarea și mai mult a instabilității și a contradicțiilor pe plan internațional.Pe acest fundal, cercurile reacționare au declanșat o adevărată ofensivă generalizată vizind destabilizarea situației din unele țări socialiste, subminarea socialismului, slăbirea pozițiilor sale pe plan mondial. Trăgind, probabil, concluzia că momentul le este prielnic, aceste cercuri vor să profite de anumite manifestări defetiste și tendințe lichidatoriste din unele țări socialiste și, lujpdu-și dorințele drept realități, încearcă să incline balanța de forțe în favoarea lor, să întoarcă înapoi rSăfâ':fstottel. Este incontestabil însă că asemenea tentative sînt sortite — și de data aceasta, ca de atîtea ori în trecut — eșecului. „Nimic și nimeni — sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU— nu va putea opri lupta popoarelor pentru libertate și independență, pentru o viață mai dreaptă și mal bună, pentru o nouă orinduire socială !“.în acțiunile lor destabilizatoare, cercurile imperialiste recurg la mijloace din cele mai diverse din învechita și ruginita panoplie a „războiului rece“ — de la propaganda deșănțată vizînd discreditarea socialismului, căruia i se prezice din nou (pentru a cita oară !) o apropiată dispariție, la acțiuni de dezinformare a opiniei publice, de la presiuni, șantaj și diversiune pină la subvenționarea financiară directă a unor grupări și forțe antisocialiste, antinaționale. Sint repuse, astfel, in discuție valori fundamentale, supreme, cuceriri istorice ale unor popoare întregi. Profitîndu-se de starea de criză și de confuzie politică din anumite țări, se propun soluții de ieșire din labirintul dificultăților pe care acestea le traversează, se oferă, cu falsă generozitate, ajutoare economice și financiare. Prețul ? Renunțarea la socialism.Și trebuie spus că o asemenea ofensivă ideologică împotriva socialismului este facilitată de politica defensivă, capitulardă a unor țări, care ignoră adevărul că „alternativa" propusă de cercurile reacționare este — așa cum acestea nu se sfiesc să recunoască — întoarcerea la capitalism. Ce altceva se urmărește prin promovarea unor măsuri ce aduc atingere înseși principiilor fundamentale ale socialismului, cum ar fi renunțarea, inclusiv prin modificări aduse actelor

constituționale, îa rolul conducător al partidului ? Consecința directă a acestei renunțări este afirmarea „pluripartidismului", întoarcerea la sistemul de tip burghez' al existenței mai multor partide și constituirea, pe această bază, a unor guverne eterogene, in care partidului ce exprimă interesele clasei muncitoare, ale tuturor oamenilor muncii i se rezervă un rol secundar. Și ce înseamnă renunțarea la democrația muncitorească-revoluționară 7 Ce fel de democrație se propune, in schimb, ca model țărilor socialiste? Firește, „democrația" după tiparele capitaliste, de natură a favoriza o minoritate restrinsă, care își clădeșite privilegiile pe seama exploatării și asupririi celor mulți. O democrație în care pirghiile puterii constituie monopolul absolut al celor bogați. O democrație care, așa cum o arată unele evoluții din ultimul timp, favorizează și stimulează reapariția unor tendințe fasciste, antiumanis- te, a unor forțe extremiste, de genul celor ce au contribuit direct la dezlănțuirea ultimei conflagrații mondiale.Este o realitate că, în ofensiva lor antisocialistă, cercurile reacționare mizează și pe starea de confuzie generată în unele țări socialiste de dificultățile economice cu care acestea se confruntă. Nu poate să nu atragă atenția că, în tentativele lor de a abate aceste țări de la calea socialistă de dezvoltare, forțele imperialiste au atras nu numai marile monopoluri, ci și unele organisme financiare internaționale. Se organizează o vastă campanie publicitară pentru ajutoare „de urgență", se inițiază negocieri pentru reeșalo- narea unor datorii, se deschid conturi, subscripții publice... Cu o singură condiție : fondurile oferite sînt destinate stimulării procesului de creare de întreprinderi particulare. Cu alte cuvinte, „ajutorul" este un ajutor pentru revenirea la forme capitaliste de proprietate, prin renunțarea la marea proprietate socialistă, prin introducerea mecanismelor economiei de piață, cu toate consecințele sociale decurgind din aceasta.Modelul propus ar urma, astfel, să înlocuiască o societate întemeiată pe egalitate și dreptate socială. O societate in care exploatarea omului de către om a fost lichidată pentru totdeauna, in care fiecare cetățean își are asigurat dreptul la muncă, la locuință, la învățătură, la asistență socială, intr-un cuvint, la o viață demnă, în care sînt create condițiile afirmării depline a personalității umane.Desigur, așa cum se subliniază în Expunerea la Plenara C.C. al P.C.R., socialismul se realizează in mod diferit de la o țară la alta, de la o etapă la alta, impunîn- du-se ca o cerință mereu actuală perfecționarea continuă a formelor de conducere și înfăptuire a acestei vaste opere constructive. Perfecționarea și înnoirea socialismului nu trebuie insă, în nici un fel, să deschidă calea pentru forme capitaliste, antisocialiste, sublinia secretarul general al partidului, exprimînd convingerea că țările socialiste, popoarele care au edificat noua orinduire dispun de forța necesară pentru a depăși greutățile apărute, iar socialismul se va afirma, fără îndoială, cu și mai mare putere, ca cea mai dreaptă și mai umană orinduire socială.Ținta acțiunilor destabilizatoare ale cercurilor imperialiste o constituie, de asemenea, țările care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, scopul urmărit fiind oprirea proceselor . de consolidare a independenței naționale, renunțarea de către aceste țări la opțiunile lor pentru prefaceri progresiste sau, în unele cazuri, chiar pentru socialism, readucerea lor în orbita asupririi de tip colonialist, Sînt semnificative în acest sens practicile de șantaj, presiunile de tot felul exercitate împotriva unor țări in curs de dezvoltare aflate sub povara copleșitoare a datoriei externe, condiționările impuse pentru un „a- jutor" adesea derizoriu față de veniturile obținute din spolierea

bogățiilor acestora. Asemenea practici sint, evident, in flagrantă contradicție cu principiile înscrise în Carta O.N.U., cu normele coexistenței pașnice, contravenind cerințelor colaborării și păcii.Desigur, soluționarea multiplelor probleme acumulate in lumea de azi presupune, ca o necesitate, o politică realistă, presupune negocieri, desfășurate în spirit de înțelegere și colaborare, unele concesii reciproce, acceptabile și de o parte, și de alta. Aceasta insă nu trebuie să' ducă la concesii principiale, care să contravină intereselor fundamentale ale popoarelor. „Socialismul, progresul e- conomico-social, libertatea și independența popoarelor nu sint negociabile !“ — sublinia cu putere în Expunere tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, definind cu limpezime de cristal poziția partidului și statului nostru în a- ceastă privință. Pentru că este de necondeput ca realizări supreme ale popoarelor, cum sînt cuceririle socialismului, independența națională, obținute cu prețul unor lupte îndelungate, al unor imense sacrificii, să devină monedă de schimb. Experiența a zeci și zeci de popoare, experiența pilduitoare a poporului român, care niciodată nu a capitulat, nu și-a plecat capul în fața nici unei agresiuni, demonstrează că, într-adevăr, a- semenea valori supreme cum sînt socialismul, libertatea, independența nu formează și nu pot forma în nici o împrejurare și sub nici un motiv obiect de tirguieli.Teza „dezideologizării" relațiilor internaționale, pusă in circulație in ultimul timp, urmărește să a- crediteze ideea că, în fața perspectivei unei confruntări nucleare, care ar însemna distrugerea întregii omeniri, ar fi necesară renunțarea la lupta ideologică, la lupta de clasă dintre cele două sisteme social-politice diferite. (Nu întîmplător o asemenea teză este îmbrățișată fără rezerve de cercurile imperialiste, care, în ce Ie privește, nu au renunțat — și nu par a avea o asemenea intenție — Ia Ideologia lor ; dimpotrivă, faptele atestă o intensificare fără precedent a ofensivei ideologice antisocialiste și anticomuniste). Capitularea in fața imperialismului în numele păcii ?! Renunțarea Ia socialism, la libertate și independență națională pentru a asigura supraviețuirea omenirii ?! O asemenea perspectivă este respinsă în modul cel mai categoric de popoarele înseși. Așa cum se subliniază în Expunere, lichidarea pericolelor de război nuclear, supraviețuirea omenirii pot fi asigurate nu prin renunțare Ia atributele supreme ale ființei naționale, la cuceririle atit de greu plătite prin jertfele mai multor generații, ci prin intensificarea luptei popoarelor împotriva politicii Imperialiste, pentru dezarmare, pentru realizarea unei lumi fără arme și fără războaie. Și este convingerea partidului nostru că, prin acțiunea lor unită, popoarele dispun de capacitatea de a impune pacea. O pace demnă, care să garanteze coexistența popoarelor pe baza respectării independenței și suveranității lor naționale, a e- galității depline-, a dreptului imprescriptibil de â-și alege liber calea dezvoltării, fără nici un amestec din afară.Omenirea se află, intr-adevăr, Ia un moment de răspintie al evoluției sale. România socialistă, în- țelegînd răspunderile uriașe ce revin intr-un asemenea moment tuturor statelor, tuturor popoarelor, indiferent de mărime sau orinduire socială, este ferm hotărîtă, așa cum se subliniază in Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului și cum a afirmat din nou tovarășul Nicolae Ceaușescu, să-și aducă întreaga contribuție pentru a se asigura o perspectivă nouă omenirii în pragul celui de-al treilea mileniu — de pace, libertate și progres.
Dumitru ȚINU

Tîrgul internațional de la Havana
Pavilionul țării noastre, vizitat de o delegație guvernamentală 

cubanezăHAVANA 7 (Agerpres). — Cea de-a Vil-a ediție a Tirgului internațional de la Havana și-a deschis porțile. România este prezentă cu o gamă largă de produse ale industriei construcțiilor de mașini, electronicii și electrotehnicii, ale industriei chimice și petrochimice.
La inaugurare, pavilionul țării noasțre a fost vizitat de o delegație guvernamentală cubaneză, condusă de Adolfo Diaz, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, făcîndu-se aprecieri elogioase la adresa calității și diversității produselor expuse.

Intimidarea prin forță—gravă amenințare la adresa 
păcii și securității în diferite zone ale globului

• Protest al Republicii Panama împotriva presiunilor exer
citate de S.V.A. • Vie indignare provocată in Libia de 

manevrele N.A.T.O. din MediteranaNAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). — Reprezentantul permanent la Națiunile Unite al Republicii Panama a adresat secretarului general al O.N.U. o scrisoare în care sint denunțate acțiunile de intimidare prin forță întreprinse de Statele Unite în ultima perioadă împotriva țării sale — informează agenția China Nouă. Cele mai grave acte s-au produs la 30 și 31 octombrie, cind grupuri mari de militari americani staționați în zona Canalului au ocupat localități din teritoriul panamez, afectînd viața și securitatea populației civile — se precizează în document.Repetatele acte de agresiune, intimidare și provocare, precum și amenințarea continuă cu forța reprezintă din partea Statelor Unite încălcări grave ale independenței și suveranității Republicii Panama — se arată în scrisoarea reprezentantului panamez.TRIPOLI 7 (Agerpres). — Conducătorul Marii Revoluții de Ia 1 Septembrie a Marii Jamahirii Arabe Li

biene Populare Socialiste, Moammer Al-Kadhafi, a adresat statelor membre ale N.A.T.O. riverane la Medi- terana un mesaj în care se arată că participarea acestora, alături de celelalte forțe ale alianței, la manevre ce au loc în bazinul mării contravine năzuințelor și eforturilor de pace ale popoarelor din regiune. Mesajul avertizează asupra efectelor negative ce pot decurge din aceste manevre și asupra pericolului pe care ele îl reprezintă la adresa păcii și securității în Mediterana.PORT LOUIS 7 (Agerpres). — O manifestație de masă a avut loc în capitala Insulelor Mauritius împotriva prezenței americane în acest arhipelag și în primul rînd împotriva bazei militare a S.U.A. de la Diego Garcia. Participanții la acțiune s-au pronunțat pentru transform marea Oceanului Indian într-o zonă a păcii, pentru eliminarea armelor nucleare din regiune și pentru desființarea bazei militare americane ce constituie un pericol la adresa păcii și securității din zonă.
filipine : Numeroase localități s-au declarat zone 

„lipsite de arme nucleare1*
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MANILA 7 (Agerpres). — Mișcarea pentru transformarea Filipinelor într-o zonă lipsită de arme nucleare a căpătat amploare in ultima perioadă de timp. Faptul este confirmat de creșterea numărului organizațiilor ce se pronunță pentru pace, consolidarea securității țării. 36 de mu
nicipalități filipineze s-au declarat zone lipsite de arme nutleâre, îăf'17 adunări provinciale au adoptat rezoluții prin care zonele respective sint declarate libere de arme atomice, se arată intr-un comunicat al Coaliției pentru eliminarea armelor nucleare de pe teritoriul Filipinelor.

După scrutinul din GreciaATENA 7 (Agerpres). — Președintele Greciei, Christos Sartzetakis, i-a încredințat lui Constantin-Mitsotakis, președintele partidului Noua Democrație, misiunea de a explora posibilitățile de constituire a unui guvern, după recentele alegeri legislative.După cum s-a mai anunțat, nici un partid politic elen nu a obținut majoritatea absolută, care să-i permită constituirea unui cabinet monocolor. Ca urmare, Mitsotakis va începe consultări cu liderii celorlalte formațiuni politice, in încercarea de a găsi o formulă de coaliție.

In eventualitatea în care el va eșua, o sarcină similară va fi încredințată apoi lui Andreas Papandreu, liderul P.A.S.O.K., și lui Harllaos Florakis, liderul coaliției forțelor de stingă și progresiste.Marți, Federația industriașilor greci s-a pronunțat in favoarea creării cit mai urgente a unui guvern, întrucît țara are nevoie de o politică economică stabilă și clar definită. Incertitudinea politică este de natură să agraveze și mai mult criza economică actuală — se subliniază într-o declarație a federației.
LA NAȚIUNILE UNITE0 nouă demascare a încercărilor Pretoriei de a perpetua apartheidulNAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). — Comitetul special al O.N.U. împotriva apartheidului a dat publicității un raport în care se apreciază că în R.S.A. situația rămine neschimbată. Așa-numitul plan de reforme avansat de Pretoria nu poate satisface revendicările populației majoritare africane, care reclamă asigurarea de drepturi politice depline, el fiind mai curind destinat să asigure perpetuarea, într-o variantă nouă, a actualelor rinduieli și a dominației minorității albe. Declarațiile autorităților de la Pretoria — se spune în docu

ment — reflectă in primul rînd năzuința regimului minoritar de a evita adoptarea pe plan internațional de noi sancțiuni economice intr-un moment critic pentru economia R.S.A.Comitetul special al O.N.U. împotriva apartheidului apreciază că in fața tuturor statelor stă în prezent sarcina sporirii eficienței sancțiunilor economice împotriva R.S.A., ceea ce ar facilita lichidarea definitivă și totală a sistemului de apartheid din sudul continentului african.
DE PRESA 

e scurt

MOSCOVA 7 (Agerpres). — N. Chilie transmite : In Piața Roșie din Moscova au avut loc, marți, parada militară și demonstrația oamenilor muncii prilejuite de marcarea a 72 de ani de la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie.In tribuna centrală de la Mausoleul V.I. Lenin se aflau Mihail Gor- baciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Sovietului Suprem al U.R.S.S., alțl conducători de partid și de stat sovietici, comandanți militari, invitați de peste hotare, șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la Moscova.Despre semnificația istorică a evenimentului, despre obiectivele actuale ale politicii interne și externe sovietice a vorbit Dmitri Iazov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul apărării al U.R.S.S.

Demonstrația oamenilor muncii din capitala sovietică s-a desfășurat sub semnul hotăririi acestora de a transpune în viață programele și măsurile stabilite de Congresul al XXVII- lea și de cea de-a XlX-a Conferință Unională ale P.C.U.S., care vizează accelerarea procesului de dezvoltare a economiei sovietice și de ridicare a calității muncii și vieții întregului popor.Manifestații consacrate împlinirii a 72 de ani de la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie au avut loc, de asemenea, în capitalele republicilor unionale, in alte orașe sovietice.In cursul serii, C.C. al P.C.U.S,, Prezidiul Sovietului Suprem și Consiliul de Miniștri ale U.R.S.S. au oferit o recepție. M. Gorbaciov a rostit cu acest prilej un toast. .
VARȘOVIA

Plenara C. C.
Stabilirea datei celui de-alVARȘOVIA 7 (Agerpres). — La Varșovia s-a desfășurat a XVI-a plenară a C.C. al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, consacrată dezbaterii problemelor legate de pregătirea celui de-al XI-lea Congres

al P.M. U. P.
XI-lea Congres al partiduluial P.M.U.P. După cum Informează agenția P.A.P., plenara o hotărit ca lucrările celui de-al XI-lea Congres al partidului să înceapă la 27 ianuarie 1990.

Obiective prioritare ale comuniștilor chilieniSANTIAGO DE CHILE 7 (Agerpres). — Luînd cuvin tul la o reuniune studențească) in orașul Valparaiso, secretarul general al P.C. din Chile, Volodia Teitelboim, a arătat că obiectivul imediat al partidului îl constituie libertatea și democra
ția, iar cel istoric, la care nu se poate renunța, este socialismul — informează agenția Prensa Latina. Vorbitorul a reafirmat, totodată, aspirațiile de pace și dreptate ale comuniștilor chilieni.

ORIENTUL MIJLOCIU
© Dezbateri în Consiliul de Securitate • Apel al secretarului 
generai al O.N.U. la normalizarea situației din Liban © Raiduri 

ale aviației israelieneNAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres).— Reunit la cererea grupului țărilor arabe, Consiliul de Securitate al O.N.U. și-a încheiat marți dezbaterile asupra situației din teritoriile arabe ocupate.Din cauza votului negativ al Statelor Unite, consiliul nu a putut a- dopta proiectul de rezoluție, care sublinia necesitatea analizării unor măsuri pentru protecția internațională ă populației civile palestiniene împotriva acțiunilor represive ale autorităților de ocupație israeliene. Documentul propus in acest scop sublinia că politica și practicile Israelului în teritoriile ocupate afectează grav eforturile în vederea unei reglementări cuprinzătoare, echitabile și trainice, în Orientul Mijlociu.NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres).— Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, și-a exprimat satisfacția față de alegerea lui Rene Muaawad în funcția de președinte al Libanului șl realegerea ‘lui Hussein Husseini ca președinte al parlamentului, apreciind că aceste

decizii constituie pași importanți în „procesul de reconstituire a instituțiilor legale" ale statului libanez — se arată intr-un comunicat oficial difuzat la Națiunile Unite. Totodată, secretarul general al O.N.U. și-a exprimat speranța că poporul libanez va putea reveni cit mai curind posibil la o viață normală, intr-un climat de pace, și a lansat tuturor părților interesate apelul de a acționa pentru realizarea acestui deziderat — adaugă documentul.BEIRUT 7 (Agerpres). — Elicoptere militare israeliene au efectuat marți un raid asupra unor zone din sudul Libanului. După cum relatează agenția K.U.N.A., aparatele agresoare au bombardat cu rachete satul Ein Buswaâr.Agenția relevă că, în același timp, avioane de luptă israeliene au efectuat zboruri de recunoaștere șl In alte sectoare din sudul Libanului, șimulind atacuri, iar ambarcațiuni militare israeliene au pătruns in ape- le teritoriale libaneze.
LUMEA CAPITALULUI DINCOLO 

DE LOZINCILE PROPAGANDISTICE

New York : „Coșmarul american"Sub acest titlu, revista britanică „ECONOMIST" publică un articol referitor la dificultățile de ordin social și economic cu care se confruntă societatea newyorkeză. Redăm mai jos extrase din acest articol.
Pentru locuitorii lui, New York-ul 

este coșmarul american. In actua
la campanie de alegere a noului 
primar toată lumea este de acord 
că lucrurile in oraș nu au mers 
niciodată atit de prost. La sfirșitul 
actualului an financiar orașul va 
avea 28 000 de polițiști față de 
22 500 in 1980 — cu alte cuvinte, 
au subliniat participanții la cam
pania electorală — pe străzile ora
șului sint mai mulți polițiști, dar 
și mai mulți infractori in pușcării. 
Și incă o nenorocire a New York- 
ului — S.I.D.A. Aici nu există spe
ranțe. Steven Joseph, responsabil 
la municipalitate pentru probleme
le ocrotirii sănătății, a redus la 
jumătate cifra celor afectați de 
S.I.D.A. — 200 000 — pentru a chel
tui mai puțin cu asistența bolna
vilor.

Din 1980, populația New York- 
ului a sporit de la 7 la 7,4 mili
oane. După părerea demografilor, 
spre anul 2000 populația New

York-ului va număra 7,9 milioane 
locuitori. La sfirșitul actualului mi
leniu, majoritatea newyorkezilor o 
va constitui imigranții sau copiii 
lor. Integrarea in societate a imi
granților reprezintă cea mai mare 
problemă care urmează să fie so
luționată de noul primar al ora
șului ; creșterea numărului negri
lor, mortalitatea infantilă din ghe
tourile negrilor este de două ori și 
jumătate mai mare față de media 
pe oraș, iar numărul bolnavilor de 
tuberculoză este și el de 20 de ori 
mai mare. In unele cartiere ale 
orașului, 70 la sută dintre copii nu 
termină școala, iar mulți dintre lo
cuitorii ghetourilor nu au de lucru. 
Criza rasială ar putea genera in 
curind ură și violență.

Problemele New York-ului au 
un caracter național și, chiar cu 
bugetul de 27 miliarde dolari, ele 
nu pot fi soluționate. Economia lui 
strălucitoare este un măr putred pe 
dinăuntru.Agenția austriacă de presă A.P.A. relevă un alt aspect care pune în lumină dificultățile sociale de care suferă marea metropolă americană, și anume creșterea numărului persoanelor fără adăpost.

CONSULTĂRI sovieto-ame- RICANE. La New York au avut loc consultări sovieto-americane privind interzicerea armelor chimice, relatează agenția T.A.S.S. Consultările vor fi reluate la 28 noiembrie, la Geneva.REZOLUȚIE. Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat o rezoluție in favoarea returnării in țările de origine a valorilor culturale, a păstrării și dezvoltării in viitor a acestor valori, ceea ce va contribui la promovarea cooperării internațipnale.SITUAȚIA DIN AFGANISTAN, în ultimele 24 de ore, elemente ale forțelor extremiste din Afganistan au bombardat cu armament greu localități din provincia Host, precum și orașul Gardez, provocind moartea a patru persoane șl rănirea altor 10. Asupra posturilor de securitate guvernamentale din provincia Nangarhar au fost lansate rachete, bombardamentul soldîn- du-se, de asemenea, cu victime.

Forțele guvernamentale au ripostat, scoțînd din luptă 90 de rebeli.CUVINTARE. Ramiz Alia, prim- lecretar al C.C. al Partidului Muncii din Albania, a apreciat, într-o cuvîntare rostită în districtul Po- gradeo, că intensificarea activității partidului și întărirea rolului maselor in viața țării sint direct legate de extinderea democrației socialiste. relatează agenția A.T.A. Vorbitorul s-a referit, de asemenea, la cerința sporirii productivității muncii sociale, menționind că aceasta este legată și de dezvoltarea activității educative.UN AVION AMERICAN de recunoaștere „U—2“ a efectuat, la 7 noiembrie, un zbor de-a lungul liniei de demarcație, într-o acțiune de spionaj împotriva R.P.D. Coreene. Asemenea acțiuni au fost săvirșite și în zilele precedente, paralel cu desfășurarea in Coreea de Sud de exerciții militare, menționează agenția A.C.T.C.

NOUL GUVERN OLANDEZ de centru-stinga, alcătuit din reprezentanți ai Partidului Muncii și Apelului Creștin-Democrat (grupări care dețin majoritatea in parlament), a depus jurămîntul. Dună cum s-a anunțat la Haga, funcția de prim-ministru a fost încredințată lui Ruud Lubbers, aflat pentru a treia oară în fruntea cabinetului. In funcția de vicepremier a fost desemnat Wim Kok, liderul Partidului Muncii.ÎNTREVEDERE. Regele Hassan al II-lea al Marocului l-a primit pe Howeldi Al Hamidi, membru al conducerii revoluționare libiene, care i-a remis un mesaj din partea colonelului Moammer Al-Kadhafi, conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie a Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste. Suveranul marocan a evidențiât cu acest prilej dorința țării sale de a promova relațiile bilaterale și colaborarea între țările maghrebie- ne. informează agenția M.E.N.A.SONDAJ DE OPINIE. Ziarul „Glasgow Herald" a publicat rezultatele unui sondaj de opinie e- fectuat în rîndul alegătorilor din Scoția din care rezultă că popularitatea Partidului Conservator (de guvernămînt) este în continuă scădere, in timp ce Partidul Laburist se bucură de un sprijin tot

mai mare din partea electoratului. La întrebarea cum ar vota dacă in Marea Britanie ar fi organizate a- legeri parlamentare, 55 la sută dintre cei chestionați au declarat că și-ar da votul pentru Partidul Laburist, în timp ce Partidul Con-, servator a întrunit doar preferința a 18 la sută dintre aceștia. Comparativ cu sondajul efectuat cu o lună în urmă, popularitatea laburiștilor a crescut cu 7 la sută,NUMIRE. La Buenos Aires s-a anunțat oficial că Argentina și-a desemnat primul consul în Marea Britanie după războiul Malvinelor, din 1982. Măsura intervine ca urmare a evoluției pozitive in raporturile bilaterale după recentele negocieri din capitala Spaniei.DISPUTA COMERCIALA AMERICAN O-NIPON A. La Washington se desfășoară cea de-a doua rundă a convorbirilor americano-japo- neze consacrate problemelor relațiilor economice și comerciale dintre cele două țări. Prima rundă, desfășurată la Tokio, s-a încheiat fără rezultate concrete, cele două părți continuînd escaladarea „războiului comercial". In centrul dezbaterilor se află probleme legate de dezechilibrul existent în schimburile comerciale bilaterale, măsurile protecționiste de care se acu

ză reciproc părțile, alte probleme privind contenciosul comercial ni- pono-american.DEFICITUL BALANȚEI ITALIENE DE PLĂȚI CURENTE pe primele șase luni ale acestui an aproape că s-a triplat comparativ cu aceeași perioadă din 1988, potrivit cifrelor oficiale date publicității în aceste zile de Banca Italiei.
OBSERVATORUL ASTRONOMIC 

al Academiei de Științe din China 
a instalat, recent cel mai mare te
lescop din Extremul Orient pe un 
virf de munte la o altitudine de 
960 m, intr-o zonă aflată la nord 
de Beijing, in masivul Yanshan. 
Telescopul optic folosește oglinzi 
pentru colectarea si reflectarea lu
minii in vederea luării de imagini 
ale unor obiective din spațiul cos
mic. Cea mai mare oglindă are un 
diametru de 2,16 m. Telescopul va 
putea lua imagini din Univers de 
la o distanță de 10 miliarde ani- 
lumină.NINSORI ABUNDENTE au a- vut loc în Alpii italieni. Pe alocuri zăpada a atins 60 cm grosime, ceea ce a produs serioase perturbări ale traficului rutier. Autoritățile au a- nunțat închiderea temporară a traficului prin pasul Micul San Bernardo spre Franța.

Mii de persoane fără adăpost, 
muzicanți ambulanți și cerșetori iși 
găsesc un refugiu in stațiile și va
goanele metroului din New York, 
metroul — relevă agenția A.P.A. — 
fiind „casă" pentru cei fără adă
post, „loc de muncă" pentru cerșe
torii, mai mult sau mai puțin insis
tent!, și perimetrul predilect de ac
țiune al delincvenților.

Cind se apropie sezonul rece, 
numărul celor care iși găsesc un 
loc in metroul încălzit sporește, tn 
acest an, aici va bate insă un vint 
rece : administrația metroului a 
anunțat că va adopta măsuri îm
potriva înnoptării in metrou, a vin- 
zării mărfurilor, precum și împo
triva muzicanților ambulanți.

„Valul de curățire" anunțat de 
administrația metroului a suscitat 
insă și unele critici. Astfel, Geor

ge McDonald, cunoscut militant 
pentru cauza newyorkezilor fără 
adăpost, a declarat că acțiunea va 
provoca, in cursul iernii, moartea 
a numeroase persoane dacă aces
tea vor fi alungate in frig. Potri
vit aprecierilor sale, in incinta me
troului „locuiesc aproximativ 5 000 
de oameni". McDonald a relevat, 
de asemenea, că printre „chiria
șii" metroului cazurile de deces nu 
sint o raritate. Potrivit informați
ilor sale, in intervalul mai 1988 — 
mai 1989 au decedat 44 de persoa
ne fără adăpost, care trăiau in in
cinta metroului. El a subliniat că 
toți cei care sint nevoiți să re
curgă la „serviciile de dormitor și 
sanitare" ale metroului ar trebui 
mutați, mai curind, in locuințe co
respunzătoare.

Rată înaltă a șomajului în R.F.G.BONN 7 (Agerpres). — La sfîrși- tul lunii octombrie, în R.F.G. erau înregistrați oficial 1,87 milioane de șomeri, informează un raport al Oficiului federal al muncii. In prezent, șomajul afectează 7,3 la sută din totalul populației active vest-
germane. Sindicatele din R.F.G. consideră că la cifra oficială a șomerilor trebuie adăugate încă cel puțin 1,5 milioane de persoane care au abandonat căutarea unui loc de muncă.

Italia : Flagelul narcomaniei ia proporțiiROMA 7 (Agerpres). — Potrivit statisticilor, in Italia sint înregistrați oficial circa 500 000 de narco- mani. Din cauza acestui flagel, de la începutul anului și-au pierdut viața 750 de persoane. Narcomania continuă să ia proporții în această
țară, cuprinzînd noi straturi sociale și arii geografice. După cum scria recent ziarul „L’Unita". această problemă ar putea fi soluționată prin eliminarea cauzelor ei sociale, cum sînt șomajul, sărăcia, crima organizată.
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