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Creșterea mai puternică a eficienței și
rentabilității activității economice
în Raportul la Congresul al XIVlea alj partidului, referindu-so la
cerințele înfăptuirii cu succes a
obiectivelor noului plan cincinal și în
perspectivă pină în anii 2000—2010,
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
sublinia că se impune creșterea mal
puternică a eficienței șl rentabili
tății economice în toate domeniile.
„Va trebui să se acționeze cu mai
multă hotărire decit pină acum —
preciza secretarul general al parti
dului — în vederea reducerii consu
murilor materiale, energetice,
a
creșterii puternice a productivității
muncii. înfăptuirea neabătută a
principiilor autoconducerii, autogestiunii și autofinanțării trebuie să
asigure perfecționarea întregului
sistem economico-finaneiar, întă
rirea rolului factorilor economici,
pe baza legilor obiective, inclusiv a
legii valorii, în întreaga activitate".
Este o orientare esențială, limpede,
spre fructificarea superioară, in fo
losul națiunii, a importantului po
tențial productiv creat îndeosebi în
ultimele două decenii și jumătate
prin politica judicioasă de alocare
a unei treimi din venitul național
pentru dezvoltare. • Orientare care,
in fond, înseamnă opțiunea pentru
accentuarea factorilor intensivi, prin
sporirea eficienței și
competitivi
tății producției — care reprezintă
trăsătura definitorie a actualei eta
pe de dezvoltare a economiei națio
nale. De altfel, această problemă a
rentabilității și eficienței s-a situat
și recent în atenția Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., prilej
cu care s-a cerut să se acționeze cu
hotărire ca, in cursul lunii decem
brie să se asigure rentabilizarea tu
turor produselor, a activităților și unităților economice.
Se poate afirma cu deplin te
mei că preocuparea pentru valo
rificarea cit mai eficientă a re
surselor tehnice, materiale și uma
ne reprezintă o constantă a poli
ticii partidului lncepînd din anul
1965, manifestindu-se pregnant chiar
în perioadele de dezvoltare exten
sivă, in care se punea stăruitor pro
blema creării capacităților de pro
ducție, intr-o structură armonioasă,
necesare unei industrii moderne, de
mare randament. Bunăoară, in Ra
portul la Congresul al IX-lea al
partidului se arăta că acțiunea de
Îmbunătățire sistematică a calității
produselor va trebui să constituie
o preocupare de prim ordin a or

ganelor de conducere din econo
mie, a întreprinderilor, a tuturor
oamenilor muncii, fiind o condiție
de bază pentru creșterea eficienței
economice și a competitivității ; in
context, era relevată atenția care
este necesar să fie acordată creș
terii productivității muncii, redu
cerii costurilor de producție și a
cheltuielilor du circulație — apre
ciate drept căi principale pentru
sporirea
acumulărilor
socialiste',
pentru asigurarea unui ritm susți
nut mersului înainte al economiei
noastre și pentru ridicarea bună
stării poporului.
Și tot ce s-a prevăzut atunci, cu
sensurile și orientările noi aduse în
fiecare etapă de dezvoltare care a
urmat, s-a înfăptuit riguros în prac
tică. Astfel, începînd din anii ’70 a
devenit posibil și s-a și înfăptuit în
practică o schimbare de esență în
activitatea întregii economii, în sen
sul creșterii într-un ritm mai rapid
a venitului național decit a produ
sului social — ceea ce demonstrează,
fără putință de tăgadă, capacitatea
economiei naționalei de a asigura o
reproducție lărgită de tip intensiv,
de mare eficiență. De altfel, așa
cum se desprinde din datele cu
prinse în Raportul la Congresul al
XlV-lea, luindu-se drept bază anul
1945, atît produsul social, cit și ve
nitul național au fost in 1965 de 7
ori mai mari; pentru ca, tot față de
1945, în 1990, potrivit prevederilor
planului, urmează ca venitul națio
nal să fie de 43,8—44,9 ori
mai
mare, creștere superioară celei a
produsului social — care și el a
marcat sporuri semnificative, res
pectiv de 38,7—39 ori. Iar aseme
nea argumente clare ale deplinei
fundamentări a întregii politici eco
nomice a partidului in perioada
inaugurată de Congresul al IX-lea
pot fi aduse din analiza evoluției
tuturor factorilor de care depinde
sporirea eficienței economice, cum
sint creșterea productivității mun
cii, reducerea costurilor de produc
ție, și îndeosebi a cheltuielilor ma
teriale, îmbunătățirea gradului de
utilizare a capacităților de produc
ție ș.a.
Pe o asemenea bază sănătoasă
s-au putut asigura resursele nece
sare pentru dezvoltarea potențialu
lui economic, precum și pentru spo
rirea veniturilor din muncă, pen
tru înfăptuirea programelor sociale.
După cum, așa cum se precizează

Sporirea venitului national
(IN PROCENTE)

general să avem în vedere și con
trolul muncitoresc, care trebuie să
constituie o parte a controlului ge
neral, a participării maselor popu
lare la controlul tuturor sectoarelor
de activitate". Aceasta ilustrează
încă o dată preocuparea statornică
a conducerii partidului și statului
nostru, personal a secretarului ge
neral
al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru continua
dezvoltare și perfecționare a con
trolului exercitat de mase, ca formă
de participare nemijlocită a oame
nilor muncii, a întregului popor la
conducerea societății. încă la pri
mul forum național al unități
lor de control al oamenilor mun
cii, din februarie 1977, tovarășul
Nicolae Ceaușescu sublinia : „Acti
vitatea de control, la care iau parte
zeci și zeci de mii de muncitori, ță
rani, intelectuali, constituie o expre
sie a participării tot mai active a
oamenilor muncii Ia conducerea so
cietății, la exercitarea in stat a pu
terii întregului popor, deplin stăpin
pe destinele sale, care își făurește
liber propriul viitor comunist".
De bună seamă, complexitatea do
meniilor economico-sociale asupra
cărora echipele de oameni ai mun
cii își exercită controlul, multitu
dinea situațiilor întîlnite exclud sta
bilirea apriorică a unor „rețete" care
să asigure succesul acestei activi
tăți. Cu toate acestea, trebuie spus
că structura organizatorică a con
trolului exercitat de oamenii mun
cii, cit și componența echipelor sint
de regulă astfel stabilite incit acti
vitatea acestuia să poată acoperi în
treaga varietate a domeniilor și si
tuațiilor. Experiența bună acumula
tă în numeroase județe de echipele
de control demonstrează cu priso
sință acest lucru. în același timp,
trebuie subliniat că aceeași expe
riență demonstrează că eficiența ac
țiunilor de control depinde de mulți
factori, și în primul rînd de buna
funcționare a fiecărei verigi organi
zatorice a acestuia.
Desigur, calitatea controlului — in
ultimă instanță eficiența lui socială
— este condiționată în măsură hotărîtoare in primul rînd de calitatea
activității membrilor echipelor de
control al oamenilor muncii. Acolo
unde organizațiile sindicale, de tine
ret și femei, alte organizații compo
nente ale F.D.U.S. înțeleg bine în
semnătatea principială a controlului
oamenilor muncii, ca parte integran
tă a conducerii societății, deci ca o
înaltă răspundere Socială, recoman
darea pentru a îndeplini această
misiune de răspundere este acordată

cele mai bune urări tovarășului Kim
Giăng II.
în timpul întrevederii au fost evo
cate relațiile de prietenie și cola
borare statornicite intre partidele,
țările și popoarele noastre, relații
care se extind și se întăresc con
tinuu, in spiritul Înțelegerilor con
venite la nivel înalt, în interesul
reciproc, al cauzei generale a socia
lismului și păcii în lume.
în cadrul convorbirii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat că
România socialistă, poporul român
vor acorda și în viitor întregul lor
sprijin luptei drepte a poporului co
reean pentru reunificarea pașnică,
democratică și independentă a țării.
In numele conducerii de partid și
de stat a R.P.D. Coreene, oas
petele a exprimat tovarășului
Nicolae Ceaușescu, partidului, gu
vernului, întregului nostru popor
calde mulțumiri pentru sprijinul acordat luptei poporului coreean în
vederea realizării acestei aspirații
legitime.
în cadrul schimbului de păreri In
probleme ale vieții politice mondia

le, tovarășul Nicolae Ceaușescu a
subliniat necesitatea intensificării
eforturilor în vederea creării unul
comitet de inițiativă, care să acționeze, împreună cu alte partide și
forțe revoluționare, pentru organi
zarea unei conferințe internaționale
consacrate discutării unor probleme
ce preocupă țările socialiste, mișca
rea comunistă, partidele comuniste
și muncitorești.
A fost reliefată hotărîrea celor
două țări și partide de a întări co
laborarea și' solidaritatea în lupta
pentru dezvoltarea construcției so
cialiste în România și R.P.D. Co
reeană, pentru afirmarea tot mai
puternică a principiilor socialismu
lui și combaterea fermă a oricăror
acțiuni ale cercurilor imperialiste de
amestec în treburile interne ale al
tor popoare, de destabilizare a si
tuației din țările socialiste și din alte
regiuni ale lumii, i
La primire a participat tovarășul Ion
Stoian, ministrul afacerilor externe.
A fost de față Mun Biong Role,
ambasadorul R.P.D. Coreene la
București.
/

tovarășului Nicolae Ceaușescu

Sub președinția

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT
in Raportul la marele forum comu
nist, Întreaga dezvoltare economicosocială a creat condițiile necesare
pentru îmbunătățirea întregii activi
tăți economico-financiare, pentru
stabilitatea monedei și a determinat,
în ultimii ani, un buget excedentar,
dînd posibilitatea lichidării. Ia sfîrșitul lunii martie a acestui an, a da
toriei externe, act prin care poporul
român a devenit pentru prima oară
cu adevărat independent, și econo
mic, și politic.
Experiența țării noastre oferă,

CONTROLUL OAMENILOR MUNCII mai activ,
în conformitate
cu legea, în interesul obștii
Ca parte componentă a conducerii
generale a societății, controlul oa
menilor muncii constituie o elocven
tă dovadă a dezvoltării democrației
muncitorești-revoluționare.
însăși
componența celor 48 000 de echipe
de control al oamenilor muncii — a
căror activitate este condusă și or
ganizată de consiliile Frontului De
mocrației și Unității Socialiste —
ilustrează pregnant caracterul larg
democratic al acestei forme de parti
cipare nemijlocită a oamenilor mun
cii la actul de conducere. Peste
240 000 de muncitori, țărani, intelec
tuali, pensionari, gospodine, tineri și
vîrstnici primesc anual din partea
tovarășilor lor de muncă, încadrați
în organizațiile de sindicat și tine
ret, de femei, cooperatiste, O.D.U.S.,
mandatul de a face parte din echi
pele de control al oamenilor muncii,
exercitindu-1, cu răspundere și fer
mitate, în virtutea poziției lor în
societate, de proprietari, producă
tori și beneficiari ai tuturor bunu
rilor materiale și spirituale.
Numai în cursul anului trecut și
în primul semestru al acestui an,
echipele de control al oamenilor
muncii au efectuat aproape 400 000
acțiuni de control în peste 150 000
de unități, soldate cu un număr de
peste 300 000 sesizări și propuneri
concrete pentru îmbunătățirea mun
cii în sectoarele respective. Toate
acestea — expresie a exigenței și
spiritului gospodăresc al maselor —
reprezintă un prețios ajutor pentru
unitățile vizate, ca și pentru per
fecționarea activității economico-sociale in general.
Actualul nivel de dezvoltare a so
cietății impune ridicarea pe o nouă
treaptă calitativă a activității echi
pelor de control al oamenilor mun
cii. Necesitatea aceasta a fost cu
pregnanță reliefată și la analiza care
a avut Ioc la Comitetul Central al
partidului după vizita de lucru efec
tuată de tovarășul Nicolae Ceaușescu
in piețe și complexe agroalimentare, unități comerciale și alimentare
din Capitală, unde echipelor de con
trol al oamenilor muncii, alături de
celelalte forme de control, li s-a
cerut să contribuie intr-o măsură
sporită la eliminarea in cel mai
scurt timp a neajunsurilor de pină
acum. Reliefînd incă o dată însem
nătatea pe care societatea o acordă
participării nemijlocite a oamenilor
muncii la actul de control ca dimen
siune esențială a conducerii demo
cratice a societății noastre, tovarășul
Nicolae Ceaușescu arăta la recenta
ședință a Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. : „în controlul

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a primit pe Kim
Yong Nam, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Muncii din
Coreea, vicepremier al Consiliului
Administrativ, ministrul afacerilor
externe al R.P.D. Coreene, care
efectuează o vizită in țara noastră.
Cu
acest
prilej,
tovarășului
Nicolae Ceaușescu i s-a înmînat un
mesaj și i-a fost transmis un căl
duros salut tovărășesc din partea
tovarășului Kim Ir Sen, secretar ge
neral al Comitetului Central al
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare De
mocrate Coreene, și a tovarășului
Kim Giăng II, membru al Prezidiului
Biroului Politic, secretar al C.C. al
Partidului Muncii din Coreea.
Mulțumind, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a transmis to
varășului Kim Ir Sen un salut
călduros și cele mai bune urări de
sănătate și succes în activitatea sa.
.Secretarul general al partidului a
transmis, de asemenea, un salut și

în urma unei aprofundate dezbateri
privind spiritul gospodăresc al ce
lor propuși, intransigența față de
lipsuri și abateri, calitățile lor etico-morale, buna cunoaștere a legilor
țării, a hotăririlor de partid și de
stat. Din păcate insă, desemnarea
membrilor în echipele de control
poartă uneori amprenta evidentă a
formalismului, calitățile pe care
trebuie să le întrunească cel ce ur
mează să fie învestit cu această răs
pundere sint reduse la aceea de
„fruntaș în producție". Or, aceasta
nu oferă întotdeauna nici celui in
cauză, nici echipei de control pre
misele unei participări competente
și eficiente la actul de control, al
finalității controlului exercitat.
Se poate spune, totodată, că în
aceeași măsură calitatea actului de
control depinde de însăși răspun
derea, conștiinciozitatea și exigența
actului • de control propriu-zis. Cu
alte cuvinte, de ceea ce „observă"
echipele de control, de constatările,
sugestiile și propunerile acestora.
Pentru că, din păcate, multe echipe
consemnează încă aspecte neesen
țiale ale activității în unitățile con
trolate, aspecte ce se referă la re
guli generale ale muncii. Sigur, și
acestea trebuie luate în seamă in
timpul actului de control. Dar a te
rezuma doar la ele și a nu observa
atitudinile de neglijență față de bu
nurile încredințate spre gestiune, ati
tudinea de indiferență, de lipsă de
respect față de cetățeni, de ignorare
și încălcare a normelor legale, de
căpătuială pe seama oamenilor mun
cii înseamnă practic a diminua pină
la anulare eficiența activității de con
trol. Intransigența hotărîtă a echipe
lor de oameni ai muncii trebuie să se
manifeste față de tot ceea ce împie
dică bunul mers al activității în uni
tățile controlate, în urmărirea cu
perseverență a înlăturării neajun
surilor constatate. .Pentru că se întîmplă deseori și asemenea situații,
cînd echipele de control se mulțu
mesc cu constatările făcute — chiar
dacă acestea sint deosebit de grave
—, cu consemnarea lor în registrele
de control și cam atit. Nu mai revin
în unitățile respective, nu se mai in
teresează dacă s-au luat ori nu mă
suri Împotriva neajunsurilor res
pective, dacă s-au întreprins acțiuni
care să asigure evitarea repetării
lor. Or, este evident că această si
tuare pe planul doi a cor ținutului
activității de control nu Corespun
de nicidecum cerințelor, eficienței
necesare, pe scurt menirii sociale a
(Continuare in pag. a IV-a)

așadar, suportul continuării și am
plificării eforturilor pe lirfia sporii îi
eficienței economice. în această pri
vință, cu mai multe prilejuri secre
tarul general al partidului, a atras
atenția asupra faptului că rentabili
tatea, eficiența trebuie asigurate pe
căi economice, prin reducerea cos
turilor de producție, prin realizarea
unor produse care valorifică supe
rior resursele încorporate și in nici
un caz prin sporirea prețurilor^ In
(Continuare în pag. a IlI-a)

JUDEȚUL SIBIU

Planul pe patru ani
ai cincinalului
îndeplinit
Puternic mobilizate de orien
tările și indemnurile adresate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului,
de sarcinile ce le revin, din is
toricele documente adoptate de
marele forum al comuniștilor
români, colectivele de oameni
ai muncii din industria județu
lui Sibiu raportează îndeplini
rea, in ziua de 5 decembrie a.c„
a sarcinilor de plan pe primii
patru ani ai actualului cinci-,
nai, creîndu-se astfel condiții
ca pină la sfîrșitul anului să fie
realizată o producție-marfă in
dustrială suplimentară în va
loare de 4,3 miliarde Iei, spor
obținut integral pe seama creș
terii productivității muncii. Ast
fel, ca urmare a întăririi ordi
nii și disciplinei, a transpunerii
în practică a măsurilor din pro
gramele de organizare și mo
dernizare, a înnoirii . produc
ției, a promovării unor tehno
logii moderne, de mare produc
tivitate, în condițiile reducerii
corttinue a consumurilor de ma
terii prime, energie șl materia
le, in perioada care a trecut din
acest cincinal au fost livrate
suplimentar economiei naționa
le însemnate cantități de pro
duse fizice, dintre care men
ționăm
utilaje tehnologice
pentru metalurgie, chimie, in
dustria materialelor de con
strucții, industria alimentară,
autobasculante, produse de me
canică fină, produse ale indus
triei electrotehnice, utilaje pen
tru lucrări de drumuri, mașini
specifice agriculturii, confecții,
textile, țesături, tricotaje, mo
bilier din lemn, cherestea, stic
lărie de menaj și altele. Dintre
întreprinderile care se înscriu
cu rezultate meritorii In acest
sens amintim : Independența,
întreprinderea de Mecanizare a
Agriculturii, Libertatea, 13 De
cembrie,
Dumbrava,
Steaua
Roșie, Drapelul Roșu, între
prinderea Forestieră de Ex
ploatare și Transport din Si
biu, Automecanica, Vitrometan, Geamuri din Mediaș, Tex
tila și 11 Iunie din Cisnădie,
întreprinderea Mecanică Mirșa,
întreprinderea de Sticlărie din
Avrig,
întreprinderea
Firul
Roșu din Tălmaciu și altele.
(Ion Ornic Nemeș).

Marți, 5 decembrie a.c., a avut loc
ședința Consiliului de Stat, prezidată
de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii Socialiste
România.
La lucrările ședinței au participat,
ca invitați, t vipeprim-miniștri ai gu
vernului, rniniștri, alți conducători
de organe centrale, președinți ai
unor comisii permanente ale Marii
Adunări Naționale.
Consiliul de Stat a dezbătut pro
iectul de Decret privind majorarea
cuantumului burselor pentru studenți
și elevi și acordarea burselor pentru
studenții fii de muncitori și țărani
cooperatori, indiferent de veniturile
părinților.
Elaborat din inițiativa secretarului
general al partidului, președintele
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și pe baza
hotăririi adoptate de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.,
decretul prevede majorarea, în
medie cu 10 la sută, începînd cu
data de 1 decembrie 1989, a burselor
de școlarizare și a burselor pe bază
de contract acordate studenților și
elevilor de la invățămîntul de zi,
precum și atribuirea de burse tuturor
studenților de la învățămintul de zi
ai căror părinți sint muncitori sau
țărani membri ai cooperativelor
agricole de producție, indiferent de
nivelul veniturilor cumulate ale pă
rinților și care obțin la învățătură
mediile prevăzute de lege.
Prin prevederile sale decretul se
înscrie în ansamblul măsurilor luate
de conducerea de partid și de stat
pentru asigurarea celor mai bune
condiții de viață șl Învățătură tutu
ror tinerilor patriei,
Membrii Consiliului de Stat au
adoptat în unanimitate Decretul
privind majorarea cuantumului bur
selor pentru studenți și elevi șl

acordarea! burselor pentru studenții
fii de muncitori șl țărani coopera
tori, indiferent de veniturile părin
ților.
în continuarea ordinii de zi, Con
siliul de Stat a ratificat Acordul in
tre guvernul Repuhlicii Socialiste
România și guvernul Republicii'
Ghana privind promovarea șl garan
tarea reciprocă a investițiilor, sem
nat la Accra la 14 septembrie 1989.
Decretul referitor la majorarea și
acordarea burselor, precum și Acor
dul țării
noastre
cu Republica
Ghana au fost
avizate favorabil,
in stadiu de proiect, de Consiliul
Legislativ.
Consiliul de Stat a discutat șl
aprobat Raportul privind conclu
ziile desprinse din analizele efec
tuate, din însărcinarea Consiliului
de Stat, de comisiile permanente
ale Marii Adunări
Naționale in
legătură cu modul în care unele mi
nistere și alte organe centrale în
făptuiesc politica
partidului și
asigură aplicarea legii în urmă
toarele domenii de activitate :
— Comisia pentru industrie și ac
tivitatea economico-financiară a ana
lizat modul în care se aplică și se
respectă de către unitățile din .in
dustria metalurgică prevederile pla
nului național unic pe anul 1989 re
feritoare la contractarea, programa
rea și realizarea producției fizice in
structura prevăzută, asigurarea cali
tății produselor la nivelul parame
trilor din standarde, norme șl do
cumentații tehnice ;
— Comisia pentru agricultură, sil
vicultură și gospodărirea apelor a
analizat modul în care se îndepli
nesc obiectivele din Programul pri
vind organizarea teritoriului, intro
ducerea asolamentelor și creșterea
fertilității solului in perioada 1986—
1990 ;

— Comisia pentru învățămînt, ști
ință și cultură a analizat modul de
aplicare și respectare a prevederi
lor legale referitoare la pregătirea
forței de muncă și perfecționarea
pregătirii profesionale a personalu
lui din industria construcțiilor da
mașini ;
— Comisia pentru consiliile popu
lare și administrația de stat
a analizat modul in care comite
tele
executive
ale
consiliilor
populare ale municipiului Bucu
rești și județelor Dolj, Galați și Mu
reș asigură aplicarea reglementărilor
legale referitoare la colectarea de la
populație a materialelor recupera
bile și refolosibile.
în cadrul ședinței, președintele
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a indi
cat să se acționeze în continuare
pentru perfecționarea activității de
analiză și control a comisiilor per
manente ale Marii Adunări Națio
nale, pentru urmărirea modului în.
care ministerele și celelalte organe
centrale de stat a căror activitate a
fost analizată de comisii acționează
pentru
înlăturarea
neajunsurilor
constatate, îmbunătățirea muncii,
întărirea ordinii și disciplinei, res
pectarea și aplicarea întocmai
hotăririlor de partid și a legilor.
De asemenea, s-a indicat ca atît
comisiile permanente, cit și miniștrii,
ceilalți conducători de organe cen
trale să prezinte periodic Marii
Adunări Naționale rapoarte în legă
tură cu activitatea desfășurată pen
tru înfăptuirea politicii partidului,
respectarea normelor eticii și echi
tății socialiste, aplicarea strictă a le
gilor țării.
Consiliul de Stat a soluționat, de
asemenea, unele probleme ale acti
vității curente.
t

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

DECRET
privind majorarea cuantumului burselor pentru studenți și elevi
și acordarea burselor pentru studenții fii de muncitori și țărani
cooperatori, indiferent de veniturile părinților
Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a
aprobat, la propunerea secretarului general al
partidului, majorarea, în medie cu 10 la sută, a
tuturor burselor ce se acordă studenților și elevi
lor, precum și atribuirea de burse tuturor stu
denților de la invățămîntul de zi, fii de muncitori
și țărani cooperatori, indiferent de veniturile pă
rinților.
Aceste măsuri se constituie într-o nouă și eloc
ventă expresie a grijii și preocupării permanente
a conducerii partidului și statului nostru pentru
asigurarea, o dată cu dezvoltarea generală economico-socială a țării, a celor mai bune condiții de
viață și învățătură tuturor tinerilor patriei.
In vederea aplicării acestor măsuri,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România
decretează:
Art. 1 — începînd cu data de 1 decembrie 1989
bursele de școlarizare și bursele pe bază de con
tract acordate, potrivit legii, studenților și elevilor
de la învățămintul de zi se majorează, în medie
cu 10 la sută, și se stabilesc după curb urmează :
1) Pentru studenți, între 685 și 880 lei lunar ;

2) Pentru elevii din învățămintul primar, gim
nazial și liceal, între 645 și 765 lei lunar;
3) Pentru elevii din școlile profesionale, între 680
și 845 lei lunar.
Art. 2 — Studenții de la învățămintul de zi care
obțin la învățătură mediile prevăzute de lege, ai
căror părinți sau alți susținători legali sint mun
citori sau țărani membri ai cooperativelor agricole
de producție beneficiază de bursă integrală, indi
ferent de nivelul veniturilor cumulate ale părin
ților sau altor susținători legali.
Art. 3 — Elementele componente ale cuantumurilor burselor majorate, pentru studenți și elevi,
sînt cele prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2. *)
Art. 4 — Ministerul Finanțelor va suplimenta și
modifica indicatorii financiari în volumul și struc
tura bugetului de stat pe luna decembrie 1989 și
anul 1990 pentru Ministerul Educației și învățămîntului și pentru celelalte organe centrale orga
nizatoare de unități de învățămînt, potrivit preve
derilor prezentului decret.
Art. 5 — Orice dispoziții contrare prezentului
decret se abrogă.
Art. 6 — Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte inte
grantă din prezentul decret.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
----------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------•) Anexele nr. 1 ți nr. 2 se publici in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.

SClNTEIA — miercuri 6 decembrie 1989

PAGINA 2

O NOUĂ DOVADĂ A GRIJII PARTIDULUI PENTRU CONDIȚIILE DE VIAȚĂ

și Învățătură ale tinerei generații
TELEGRAMA ADRESATĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
de Ministerul Educației și invățămintului
Mult stimate și
iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Cu inimile pline de nețărmurita
recunoștință și dragoste, de profun
dă admirație și bucurie, Întregul
activ al Ministerului Educației și
învătămîntului, Împreună cu sluji
torii școlii românești și tineretul
studios, am lugt cunoștință de
hotărirea Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. privind
aprobarea, la propunerea dum
neavoastră, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, a ma
jorării cu 10 la sută a tuturor bur
selor ce se acordă studenților și ele
vilor, inclusiv celor din școlile
profesionale, precum și acordarea
de burse tuturor studenților de la
cursurile de zi, fii de muncitori și
țărani cooperatori, indiferent de
veniturile părinților.
Adoptarea acestei măsuri consti
tuie o nouă și elocventă expresie
a grijii și preocupării permanente,
cu adevărat părintești, a conduce
rii partidului și statului nostru, a
dumneavoastră personal, tovarășe
secretar general, pentru asigurarea,
o dată cu dezvoltarea generală economico-socială a țării, a celor mai
bune condiții de viață și învăță
tură tuturor tinerilor patriei.
Mîndri și fericiți de a trăi șl
munci in cea mai măreață perioa

dă din multimilenara istorie a nea
mului — Epoca Nicolae Ceaușescu
—, cadrele didactice, studenții și
elevii de pe intreg cuprinsul țării
vă aduc, și cu acest prilej, cele mai
calde mulțumiri pentru tot ceea ce
ati făcut și faceți spre binele și
prosperitatea poporului român, a
dezvoltării și modernizării școlii de
toate gradele, formării și afirmării
personalității tinerelor generații.
Aducem, totodată, prinosul nos
tru de recunoștință și un înălțător
omagiu
tovarășei
academician
doctor inginer Elena Ceaușescu,
președintele Consiliului Național
al Științei și Invățămintului, pro
eminentă personalitate a vieții po
litice, a științei românești, savant
de renume mondial, pentru în
delungata activitate revoluționară,
pentru deosebita contribuție la
progresul cercetării științifice, al
invățămintului și culturii, la dez
voltarea economico-socială a pa
triei.
Minunatele perspective deschise
națiunii noastre socialiste de do
cumentele Congresului al XIV-lea
al partidului, fundamentate și
elaborate cu contribuția dum
neavoastră
determinantă,
mult
iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, dinamizează
energiile creatoare ale întregului
popor în înfăptuirea grandioasei
opere de făurire a societății socia

liste multilateral dezvoltate și
înaintare a țării spre comunism,
pun in evidență importanța deo
sebită a științei, invățămintului și
culturii în realizarea obiectivelor
stabilite, in edificarea noii orinduiri.
Cu hărnicie și cinste, cu onoare
și demnitate comunistă, vom ac
ționa cu toată perseverența pentru
a da viață sarcinilor ce ne revin
din hotăririle Congresului, proiec
telor înaripate ale zilei de miine,
ne vom spori preocuparea pentru
formarea comunistă, prin muncă și
pentru muncă, în spirit revoluțio
nar, combativ, a tinerei generații,
pentru ridicarea continuă a nive
lului său de pregătire politică, pro
fesională și culturală, pentru dez
voltarea continuă a conștiinței so
cialiste și afirmarea profilului spi
ritual al omului nou.
Exprimind, incă o dată, senti
mentele de dragoste și prețuire ale
slujitorilor școlii și tineretului stu
dios, vă adresăm, mult iubite
și
stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, cu toată căl
dura inimilor noastre, urări de
sănătate, ani mulți și fericiți, pen
tru a ne călăuzi mai departe, în
fruntea partidului și țării, pe ca
lea
luminoasă
a
înfăptuirii
neabătute a socialismului, a con
struirii visului de aur al întregii
omeniri — comunismul.

MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl ÎNVĂTĂMÎNTULUI

Profundă recunoștință, angajament
revoluționar
La puține zile după încheierea lu
crărilor istoricului Congres al XIVlea al partidului, strălucit definit
de marele conducător de partid și de
stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
drept Congresul marilor victorii
socialiste. Congresul deplinei in
dependențe politice și economice a
României, studenții țării noastre
au prilejul să beneficieze de o
nouă manifestare a grijii părin
tești acordate de partidul și statul
nostru, la propunerea secretarului
general al partidului : mărirea cu 10
la sută a tuturor burselor ct se acor
dă studenților și elevilor, precum
și atribuirea de burse tuturor stu
denților fii de muncitori și țărani
.cooperatori, care urmează cursurile
de zi.
Noua măsură adoptată face parte
dintr-un întreg complex de măsuri
preconizate de secretarul general
al partidului cu privire la crearea
unor condiții tot mai bune de
muncă și învățătură pentru stu

denții țării noastre. Dotarea cu teh
nică de calcul, utilarea laboratoare
lor cu cele mai noi și perfecționate
aparate și utilaje, crearea unor
programe analitice de o complexi
tate sporită au pus bazele desfă
șurării, în condiții superioare, a
activității de cercetare studențești
și, in special, de legare a acesteia
de problemele și obiectivele care
stau in fața economiei naționale.
Conștienți de rolul important pe
care-1 vor avea ca specialiști ai
secolului al XXI-lea, studenții de
astăzi se străduiesc să-și ridice
continuu nivelul
profesional, să
aprofundeze din ce in ce mai com
plex fenomenele întîlnite, să-și în
sușească cele mai noi și mai. per
fecționate tehnologii, pentru a fi în
măsură să propună și să pună în
aplicare cele mai îndrăznețe so
luții în activitatea lor viitoare.
Considerăm că noile măsuri pri
vind bursele acordate studenților
reprezintă o apreciere a activității
desfășurate dă către aceștia pe toa

te planurile de activitate și, totodată,
un imbold de a obține rezultate cit
mai bune. Mulțumind din inimă
partidului, conducătorului său iubit,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ge
nialul conducător al destinelor po
porului român, strategul marilor
victorii ale poporului nostru — a
cărui realegere în inalta funcție de
secretar general al partidului
constituie garanția progresului mul
tilateral al patriei —, vom acționa
cu înaltă răspundere revoluționară
pentru perfecționarea întregii noas
tre activități, pentru dobindirea de
noi și noi succese în procesul revo
luționar de făurire a societății
socialiste multilateral dezvoltate și
înaintare a patriei noastre spre co
munism.

“ Florin CRĂCIUN
președinte al Consiliului A.S.C.
din Facultatea de Hidrotehnica,
Drumuri și Căi Ferate
din București

Cea mai înaltă răspundere: a învăța
să muncim pentru țară
Sînt fiică de cooperator' din co
muna Dobrun, județul Olt, și, ală
turi de toți fiii de țărani și de
muncitori, studenți și elevi, mă
bucur din toată inima de măsurile
adoptate de Comitetul Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al
Partidului Comunist Român la pro
punerea tovarășului secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu.
Noi, studenții Institutului Agro
nomie „Nicolae Bălcescu" din
București, am beneficiat și bene
ficiem de o bază materială pu
ternică și complexă:
locuim in
cămine moderne, dispunem de
cantină, avem laboratoare, amfi
teatre, un centru de calcul, lucrăm
sistematic în cadrul Stațiunii Di
dactice Experimentale Belciugatele,
unde aplicăm în practică cunoștin
țele dobindite la cursuri, în labora
toare. Toate acestea reprezintă
realități concrete ce răspund ce
rințelor formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu cu privire la
conlucrarea strînsă a Invățămîntului cu cercetarea și producția in
scopul asigurării unor specialiști

de înaltă calificare, capabili
să
îndeplinească orice sarcină.
Este greu să ne imaginăm, noi,
fiii țăranilor, o altfel de viață, de
muncă și de învățătură decît aceea
de care dispunem azi, în societa
tea noastră socialistă, înconjurați
de grija tuturor, a întregii socie
tăți, beneficiind de minunatele
condiții de învățătură
asigurate
prin politica umanistă a partidului,
a secretarului său general. Știm de
la cei dinaintea noastră ce șanse
aveau altădată copiii oamenilor
simpli, ai muncitorilor și țăranilor,
de a ajunge să învețe în școli sau
în facultăți — atitea, puține, cite
erau înainte vreme. Pentru tot>
ceea ce se face astăzi pentru noi,
tînăra generație, pentru fiii munci
torilor și țăranilor din patria noas
tră, mulțumim din inimă grijii pă
rintești a partidului și statului nos
tru, personal tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Totodată, adu
cem un fierbinte omagiu tovarășei
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, a cărei strălucită activi
tate pentru înflorirea științei,

culturii și Invățămintului românesc
ne este un înalt exemplu de abne
gație și patriotism, de spirit știin
țific și revoluționar dăruit poporu
lui.
Vom răspunde condițiilor supe
rioare de viață șl studiu de care
dispunem prin rezultate mai bune
la învățătură, în muncă, printr-o mai bună pregătire profesio
nală, astfel încît să facem față, ca
viitori specialiști în agricultură, ce
rințelor noii revoluții agrare, să
contribuim la obținerea unor recol
te din ce în ce mai mari și să
demonstrăm astfel, în practică,
eficiența și superioritatea marii pro
prietăți socialiste în agricultură.
Noile măsuri constituie pentru
noi un imbold în intensificarea în
tregii activități de pregătire, atît
ca studenți, cit și ca viitori spe
cialiști ce vom deveni numai peste
puțin timp.

Valeria GHEORGHE

studentă in anul al IV-lea
Institutul Agronomic „N. Bălcescu"
din București

Puternică angajare în frontul muncii
și al cunoașterii
Alături de toți elevii și studenții
din țara noastră, și noi, elevii
Școlii Profesionale nr. 1 din Hu
nedoara, am primit cu deosebită
bucurie și satisfacție vestea ma
jorării cu 10 la sută
a tuturor
burselor ce se acordă elevilor și
studenților. Gindurile noastre de
caldă mulțumire și
recunoștință
se îndreaptă spre iubitul și mult
stimatul nostru conducător, to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, pentru
grija permanentă ce o poartă tine
retului, întregului popor, în ve
derea creșterii necontenite a nive
lului de trai material și spiri
tual.
Noi, cei care studiem la una din
școlile de tradiție pentru pregă
tirea viitorilor cocsari, furnaliști,
oțelari sau laminatori, renumită în
toate centrele siderurgice ale țării,
purtăm in inimile noastre dra
gostea nemărginită și profundul
atașament față de politica partidu
lui și statului, față de cel mai
iubit fiu al
poporului
român,
marele conducător al partidului și
statului
nostru,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, care, împreu
nă cu stimata
tovarășă
Elena
Ceaușescu, se preocupă de dezvol
tarea invățămintului de toate gra

dele, de conlucrarea lui strînsă cu
producția șl cercetarea. Recenta
majorare cu 10 la sută a bursei,
de care se bucură 663 de elevi din
cei 687, cîți învață la Școala Pro
fesională nr. 1 din Hunedoara, de
monstrează încă o dată, cu pu
terea de netăgăduit a faptelor,
grija deosebită, permanentă ce o
poartă conducerea partidului și
statului, personal secretarul gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, continuei îm
bunătățiri a condițiilor de muncă
și viață.
Sintem conștienți că recunoștința
noastră fierbinte față de tot ceea
ce se face pentru noi, față de mi
nunatele condiții pentru studiu și
pregătire profesională pe care le
avem se cere materializată ,într-o
și mai puternică angajare a noas
tră pe frontul cunoașterii, al însu
șirii temeinice a meseriei șl for
mării ca muncitori de înaltă cali
ficare, Ia nivelul celor mai noi cu
ceriri ale\ științei și tehnicii mo
derne, astfel încît să fim pe de
plin capabili să înfăptuim măre
țele obiective stabilite de recentul
forum al comuniștilor români.
Dispunem de tot ce este necesar
pentru a deveni muncitori de nă

dejde ai siderurgiei românești.
Profesorii noștri au o bogată ex
periență în învățămint, au format
șl crescut mii de siderurgiști, care
lucrează și sînt apreciați inclusiv
în noile centre ale metalurgiei ro
mânești de la Galați, Tîrgoviște
și Călărași. Avem la dispoziție la
boratoare moderne, un cabinet
special de utilaj pentru tehnologia
elaborării oțelului, ne desfășurăm
practica direct în producție, pe
platformele moderne ale oțelăriilor
hunedorene, sub îndrumarea celor
mai buni siderurgiști, care ne fac
cunoscute tainele meseriei și ne
insuflă dragostea și pasiunea pen
tru meseria aleasă, înalta răsnundere muncitorească pentru lucrul
bine făcut, de înaltă calitate. Ta
tăl meu este și el tot siderurgist
aici, la Hunedoara. Eu sînt hotărît
să-l urmez, să devin un'oțelar de
frunte, să duc mai departe ștafeta
meseriei în rîndurile familiei
noastre, ale marii familii de metalurgiști hunedoreni de la care
economia țării așteaptă metal mai
mult și de calitate superioară.

Sebastian MOLDOVAN

elev la Școala Profesională nr. 1
Hunedoara

Plenare lărgite ale consiliilor uniunilor asociațiilor
studenților comuniști, adunări ale elevilor
Hotărirea Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., adop
tată la propunerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, privind majo
rarea burselor studenților și ele
vilor și acordarea de burse tutu
ror studenților fii de muncitori și
țărani cooperatori, indiferent de
veniturile părinților, a avut un pu
ternic ecou în coriștiința întregu
lui tineret studios. In cadrul ple
narelor lărgite ale consiliilor uniu
nilor asociațiilor studenților comu
niști, ale consiliilor asociațiilor
studențești, în adunările desfășu
rate în școli din întreaga țară au
fost puse în lumină sentimentele
de aleasă dragoste și prețuire față
de conducătorul partidului și al
țării, recunoștința profundă pentru
grija permanentă manifestată față
de afirmarea tineretului ca impor
tantă forță socială în ampla operă
de edificare a socialismului și co
munismului pe pămîntu! României.
Cu acest prilej, participanții au
Mobilizați de înălțătorul dumnea
voastră exemplu — înflăcărat pa
triot, ilustru gînditor și consecvent
militant revoluționar, care de șase
decenii v-ați consacrat întreaga energie și forța creatoare cauzei pro
gresului și prosperității poporului
român, independenței și suveranită
ții țării, socialismului și păcii, înțe
legerii și colaborării internaționale,
vă încredințăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că studenții
Universității clujene, strîns uniți în
jurul partidului, vor acționa cu în
treaga abnegație și pasiune revolu
ționară pentru a contribui la înflo
rirea și dezvoltarea multilaterală a
patriei noastre, România socialistă
— se spune in telegrama Consiliului
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din Universitatea Cluj-Napoca.
In deplină unitate de gînd și trăi
re și faptă revoluționară cu întreaga
noastră națiune, uniți în cuget și
simțire
cu întregul nostru partid
și popor, permiteți-ne, mult iubite și
stimate tovarășe secretar general, să
ne angajăm cu conștiința limpede a
tinereții noastre ca prin munca sus
ținută pe tărîmul pregătirii profe
sionale să ne aducem contribuția la
realizarea exemplară a sarcinilor de
înaltă răspundere ce ne revin din
istoricele hotărîri ale Congresului al
XIV-lea al partidului, din prețioa
sele dumneavoastră orientări pro
gramatice pentru perfecționarea În
tregii activități didactice și de cer
cetare științifică.
In telegrama Consiliului Uniunii
Asociațiilor Studenților Comuniști
din Institutul Politehnio ,,Traian
Vuia" din Timișoara se mențio
nează : Constituie pentru noi o
datorie de conștiință să relevăm su
flul înnoitor pe care l-ați imprimat,
după Congresul al IX-lea al parti
dului, în toate domeniile vieții poli
tice, sociale și culturale din țara
noastră. Aflat sub flamura acestui
amplu proces, învățămîntul româ
nesc a cunoscut o ascensiune fără
egal în istoria patriei. Școala româ
nească de toate gradele și-a des
chis generos porțile către toți copiii
și tinerii țârii, pentru a Ie modela
mintea și inima și a-i forma ca
viitori constructori ai socialismului.
Mîndri de a trăi în cea mai rod
nică epocă din istoria patriei, stu
denții Institutului Politehnic Timi
șoara se angajează ca, în atmosfera
de amplă efervescență creatoare ge
nerată de istoricele hotăriri ale Con
gresului al XIV-lea al Partidului
Comunist Român, să-și mobilizeze
întreaga energie pentru a obține re
zultate mereu mai bune in pregă
tirea profesională și practică, pen
tru a fi demni de a duce mai de
parte gloria de astăzi a României
socialiste.
Vă mulțumim din adîncul inimi
lor noastre, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru
grija și preocuparea permanentă pe
care le aveți față de tînăra genera
ție, pentru măsurile adoptate recent
care asigură tineretului condiții tot
mai bune de viață și de studiu, de
formare și afirmare multilaterală, se
spune în
telegrama
Consiliului
A.S.C. din Facultatea de Medicină
Generală a Institutului de Medicină
și Farmacie — București.
Ca viitori medici, vă încredințăm,
mult stimate tovarășe secretar ge
neral, că vom acționa cu înaltă răs
pundere patriotică și revoluționară
pentru ca sarcinile din domeniul
științei, invățămintului și cercetării
științifice, pe care ni le-ați trasat
cu diferite prilejuri, să fie aplicate
în practică, astfel încît România so
cialistă, liberă, demnă și suverană,
să se afirme tot mai plenar în rindul tuturor națiunilor lumii.
In telegrama Consiliului Uniunii
Asociațiilor Studenților Comuniști
din Centrul Universitar Galați
se
subliniază :
Cu inimile pline de recunoștință
pentru grija permanentă pe care
ne-o purtați, vă aducem, mult iubite
și stimate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, prin faptele noas
tre de muncă, un vibrant și profund
omagiu, de unanimă prețuire pen
tru clarviziunea, dăruirea și consec
vența revoluționară cu care, în frun
tea partidului și statului, acționați
pentru apărarea și dezvoltarea valo
rilor socialismului științific, pentru
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria noastră,
pentru apărarea păcii și a progre
sului întregii omeniri.
în climatul de puternic avînt crea
tor, determinat de grandioasele obiective stabilite de Congresul al
XIV-lea al partidului, noi, studenții
Universității din Galați, ne angajăm
să nu precupețim nici un efort pen
tru a ne ridica continuu pregătirea
profesională și politică, pentru a
cerceta și a munci in spirit revolu
ționar și a spori permanent contri
buția la edificarea socialismului in
România, la înaintarea neabătută
spre comunism, singura orînduire
care ne permite nouă, tinerilor, să
ne împlinim cu adevărat visurile,
nobilele idealuri și aspirații de pro
gres, libertate și pace.
Majorarea burselor reprezintă o
nouă manifestare a modului în care
dumneavoastră personal, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

dat glas satisfacției depline a mi
lioanelor de elevi și studenți
față de reînvestirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu — cel mai iubit
fiu al poporului, prieten și îndru
mător apropiat al tineretului — In
funcția de secretar general al
partidului, de către Congresul al
XIV-lea, act politic de însemnăta
te fundamentală pentru prezentul
și viitorul României, suprema ga
ranție a edificării cu succes a noii
orinduiri pe pămîntul patriei.
Telegramele relevă că aceste
măsuri constituie o semnificativă
ilustrare a preocupării statornice a
conducerii partidului și statului
față de dezvoltarea bazei materia
le și perfecționarea continuă a în
vătămîntului de toate gradele, de
asigurare a tuturor condițiilor pen
tru ca tînăra generație a patriei să
poată dobîndi o pregătire temei
nică, multilaterală.
Au fost subliniate, In același
timp, sentimentele de aleasă stimă

acționați pentru crearea unor con
diții deosebite de muncă și viață în
tregului tineret al patriei, celor ce
se pregătesc in amfiteatrele cunoaș
terii și ale muncii pentru a deveni
cadre de bază ale construcției socia
liste și comuniste în patria noastră,
se arată în telegrama participanților
la plenara Consiliului Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști de la
Institutul de Mine din Petroșani.
Trăim o epocă de adînci prefaceri
In societatea românească, sintetizate
magistral in Raportul prezentat de
dumneavoastră la Congresul al XIVlea al partidului, model de analiză
profund științifică a stadiului dez
voltării societății românești. îm
preună cu întregul popor, dăm o
înaltă apreciere contribuțiilor de
înaltă valoare teoretică și practică
pe care le aduceți la fundamentarea
și elaborarea politicii partidului și
statului nostru, a strategiei dezvol
tării necontenite a țării, a planuri
lor și programelor prin care se în
făptuiește procesul amplu și com
plex de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.
Făcindu-ne purtătorii gîndurilor
și simțămintelor celor peste 3 500 de
studenți din municipiul Petroșani,
ne angajăm să nu precupețim nici
un efort pentru a răspunde grijii
părintești ce ne-o poartă partidul
printr-o pregătire profesională com
plexă, de înalt nivel teoretic și prac
tic, printr-o muncă asiduă de cerce
tare pentru a deveni cadre de nă
dejde ale mineritului românesc ca
pabile să îndeplinească mobilizatoa
rele sarcini ce revin în viitor aces
tui important sector de activitate.
Cu sentimente de nețărmurită bucu
rie și mîndrie patriotică, de fierbinte
dragoste și recunoștință, noi, uteciștii
Liceului Industrial „23 August" din
București, vă mulțumim, mult iubite
și stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu, pentru
luminoasa noastră adolescență, pen
tru minunatele condiții de viață
și învățătură, pentru grija per
manentă pe care o aveți pentru for
marea noastră ca oameni noi, cetă
țeni de nădejde ai României socia
liste. Vă mulțumim pentru noua do
vadă de dragoste și încredere pe care
ne-o acordați prin propunerea dum
neavoastră, aprobată de Comitetul
Politic Executiv al Comitetului Cen
tral al P.C.R., de creștere cu 10 la
sută a burselor pentru tineretul stu
dios al patriei, de care beneficiem și
noiVă rugăm să ne permiteți să ne re
afirmăm legămîntul solemn că vom
învăța și vom munci, că ne vom pre
găti temeinic pgntru a deveni munci
tori și specialiști cu un înalt nivel de
pregătire în toate domeniile, demni
constructori ai socialismului în scum
pa noastră patrie.
Sintem beneficiarii grijii calde, pă
rintești pe care o manifestați perma
nent pentru vlăstarele tinere ale pa
triei, pentru ca noi, tinerii, să avem
cele mai bune condiții de viață, de
învățătură, de muncă, pentru a de
veni constructori devotați ai socialis
mului și comunismului in România,
se spune în telegrama adresată de
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Brașov.
Vă rugăm să primiți cele mai res
pectuoase și călduroase mulțumiri
izvorite din adincul inimilor noastre
pentru minunatele condiții de viață,
formare și afirmare Create tinerei
generații, viitorilor constructori ai so
cietății noastre socialiste, precum și
angajamentul solemn de a învăța și
munci, de a ne consacra întreaga
energie slujirii cu abnegație și devo
tament a cauzei partidului.
Vă asigurăm, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu — se
spune în telegramă — că nu vom
precupeți nici un efort pentru a ne
forma ca muncitori bine pregătiți, ca
pabili să ne integrăm eficient și ope
rativ în procesul de producție desfă
șurat la viitoarele noastre locuri
de muncă. Este răspunsul nos
tru patriotic la noile măsuri adop
tate din inițiativa dumneavoastră,
măsuri ce demonstrează cu puterea
faptelor superioritatea sistemului de
învățămînt socialist, superioritatea
societății noastre socialiste.
Intr-o deplină unitate de cuget și
simțire cu întreaga națiune — se
spune în telegrama Liceului In
dustrial nr. 3 Galați — noi, ti
nerii, care învățăm și ne pregătim
pentru a deveni schimbul de mîine
al destoinicului colectiv muncitoresc
de pe platforma Combinatului Side
rurgic,
vă mulțumim pentru ge
neroasa dumneavoastră propunere,
aprobată recent în ședința Comite
tului Politie Executiv al C.C. al
P.C.R., de majorare a burselor ce
se acordă studenților și elevilor, in
clusiv celor din școlile profesionale,
aceasta fiind încă o dovadă a aten
ției deosebite pe care partidul și
statul nostru o are față de noi, cei
care ne pregătim să devenim oa
meni de nădejde ai societății noas
tre socialiste.
Astăzi, cind pe plan Internațional
tineretul se confruntă cu mari difi
cultăți pHvind dreptul la învățătură,
la muncă, la existență, noi, elevii
Liceului Industrial nr. 3 Galați, ase
meni tuturor elevilor din întreaga
tară, beneficiem de condiții dintre
cele mai bune de pregătire multi
laterală dispunem de un puternic

și prețuire față de tovarășa Elena
Ceaușescu, militant de frunte al
partidului șl statului nostru, pentru
contribuția de deosebită însemnăta
te adusă la înfăptuirea programelor
de dezvoltare economico-socială, la
înflorirea științei, culturii și învă
țăm întului.
O dată cu mulțumiri profunde
pentru măsurile adoptate, în tele
gramele adresate tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU de parti
cipanții la plenarele organizațiilor
studențești, la adunările desfășu
rate în școli, precum și in cele
transmise de numeroși studenți și
elevi, de părinți, de cadre didac
tice din învățămîntul de toate gra
dele se regăsește expresia hotărîrii
de a munci cu devotament, alături
de toți cetățenii țării, pentru în
făptuirea neabătută a obiectivelor
stabilite de marele forum demo
cratic al comuniștilor români, de a
face totul pentru înflorirea multi
laterală a pătriei socialiste.

colectiv de cadre didactice șl tehnico-inginerești, care ne îndrumă pașii
pentru afirmarea plenară a perso
nalității noastre în toate domeniile
vieții economice, sociale și cultu
rale.
Vă asigurăm, mult Iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom
urma neabătut Îndemnul dumnea
voastră de a învăța, munci și iar a
învăța pentru ca rezultatele muncii
noastre să fie pe măsura condițiilor
de care dispunem, a exigențelor și
cerințelor jalonate de Programul
ideologic al partidului, privind for
marea omului nou, constructor con
știent al socialismului și comunis
mului.
In atmosfera de puternic entu
ziasm marcată de realegerea dum
neavoastră, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în su
prema funcție de secretar general al
Partidului Comunist Român, che
zășie a împlinirii idealurilor noastre
viitoare, vă exprimăm și cu acest
prilej sentimentele de profundă dra
goste, aleasă recunoștință și nețăr
murită gratitudine pentru preocupa
rea consacrată formării multilaterale
a întregului tineret, se subliniază
in telegrama Consiliului Uniunii A■ociației Studenților Comuniști al Universității din Craiova.
Majorarea burselor constituia o
elocventă expresie a aplicării în
viață a principiilor politicii profund
umaniste a partidului, o nouă do
vadă a grijii deosebite pe care dum
neavoastră, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, o purtați, cu
dragoste părintească, tinerei genera
ții universitare din patria noastră,
întregului tineret.
Situînd la bâza întregii noastre
activități viitoare hotăririle celui
de-al XIV-lea Congres al partidu
lui, prețioasele dumneavoastră orientări și indicații, vom acționa cu
toată energia, puterea de muncă șl
elanul creator al v'irstei noastre
pentru îndeplinirea exemplară a
sarcinilor ce ne revin, vom învăța
pentru a deveni specialiști cu înaltă
pregătire profesională bazată pe
cele mal înalte cuceriri ale revolu
ției tehnico-științifice contemporane,
pentru a fi demni constructori ai
socialismului și comunismului.
Vă rugăm să primiți, mult iubite
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu
cele mai respectuoase și călduroase
mulțumiri, izvorite din adincul ini
milor noastre pentru majorarea cu 10
la sută a tuturor burselor ce se acordă
elevilor și studenților, inclusiv celor
din școlile profesionale și atribuirea
de burse tuturor studenților la
cursurile de zi, fii de muncitori și
țărani cooperatori, precum și anga
jamentul solemn de a învăța și
munci, de a ne consacra întreaga
energie și putere de muncă construc
ției socialiste și comuniste în patria
noastră, înfăptuind neabătut istorice
le hotărîri ale celui de-al XIV-lea
Congres al P.C.R., se spune in tele
grama elevilor Liceului Industrial
de Chimie Făgăraș.
Ne angajăm solemn să facem totul
pentru a deveni cadre de nădejde ale
minunatei noastre clase muncitoare,
constructori conștienți ai socialismu
lui și comunismului in patria noastră.
Uteciștii,
toți
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Liceului
Agroindustrial Bărcănești, județul
Prahova, vă rugăm să ne permiteți
ca, în aceste momente de vibrantă
trăire patriotică, să ne exprimăm
profunda noastră recunoștință față
de propunerea dumneavoastră, apro
bată de Comitetul Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., cu privire la ma
jorarea cu 10 la sută a burselor ce
se acordă elevilor, elocventă expre
sie a grijii și preocupării constante
a dumneavoastră pentru a ne asi
gura condiții tot mai bune de viață
și de învățătură.
Ne angajăm, mult Iubite șl stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ac
ționăm cu fermitate și spirit de
înaltă exigență revoluționară, să în
făptuim neabătut sarcinile ce\ ne
revin, să fim prezenți în orice clipă,
să participăm activ pentru înflorirea
permanentă a satului românesc, să
muncim cu dăruire și abnegație re
voluționară
pentru transpunerea
neabătută In viață a hotărîrilor adop
tate la Congresul al XIV-lea al
Partidului Comunist Român.
In telegrama adresată de elevii
Liceului Industrial „Electroaparataj"
din Capitală se arată : Cu profundă
recunoștință și bucurie pentru noua
dovadă de dragoste pe care ne-o
arătați prin. propunerea dumnea
voastră, aprobată de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.
din 1 decembrie 1989, de ma
jorare cu 10 la sută a bur
selor pentru tineretul studios al pa
triei, vă mulțumim, mult iubite șl
stimate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, aceasta consti
tuind o nouă dovadă a grijii sta
tornice ce o purtați formării noas
tre ca viitori specialiști, ca revolu
ționari, cetățeni de nădejde ai Re
publicii Socialiste România.
Ne angajăm, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că
vom răspunde cu devotament și cre
dință nestrămutată partidului, pre
țioaselor dumneavoastră îndemnuri
de a ne perfecționa neîncetat pre
gătirea. de a ne însuși noi cunoș
tințe, de a contribui cu elan tine

resc și dăruire revoluționară la
realizarea a noi ctitorii ale timpu
lui de istorie nouă pe care II trăim
— ale „Epocii Nicolae Ceaușescu".
Studenții Institutului Politehnic
din București, care au trăit, alături
de toți oamenii muncii, satisfacția
realegerii dumneavoastră în funcția
supremă de secretar general al
partidului — garanția
înaintării
României pe noi trepte de progres
și civilizație — vă adresează, mult
iubite și stimate tovarășei
Nicolae Ceaușescu, cele mai calde
urări de sănătate și fericire depli
nă, de putere de muncă în îndepli
nirea înaltelor deziderate propuse în
luminosul program de dezvoltare a
patriei noastre, pe drumul făuririi
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintării spre comunism,
se subliniază în telegrama Consiliu
lui Uniunii Asociațiilor Studenților
Comuniști din această prestigioasă
instituție de învățămint superior a
Capitalei.
Sintem pe deplin conștienți de
permanenta grijă pe care partidul și
statul nostru, dumneavoastră perso
nal, o acordați asigurării unor cît
mai bune condiții de muncă, viață șl
învățătură pentru studenți și elevi,
pentru întregul tineret al patriei,
formării sale multilaterale, cu o
înaltă conștiință revoluționară, cu
un orizont profesional, științific, cul
tural și politico-ideologic corespun
zător exigențelor actualei etape de
desfășurare a procesului revoluțio
nar în patria noastră.
înțelegem bine că datoria noastră
este aceea de a fi la înălțimea în
crederii pe care ne-o acordați, de a
urma îndemnurile dumneavoastră de
a învăța și iar a învăța, pentru a
deveni specialiști cu înaltă pregătire
științifică și profesională de care
țara noastră are nevoie, pentru a ne
aduce nemijlocit contribuția la în
făptuirea neabătută a hotărîrilor
Congresului al XIV-lea al Partidu
lui Comunist Român.
Generația
noastră are marea
șansă
de a trăi
in „Epoca
Nicolae Ceaușescu", de a vedea cum
crește țara sub lumina înălțătoarelor
idei ale Congresului al XIV-lea —
Congresul marilor victorii socialiste
— se arată în telegrama Uniunii
Asociațiilor Studenților Comuniști
din Centrul Universitar Tlrgu Mureș.
Dorim să vă exprimăm, mult iubi
te și stimate tovarășe
Nicolae
Ceaușescu,
recunoștința
profundă față de propunerea dum
neavoastră, la ședința Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
din 1 decembrie 1989, privind
majorarea tuturor burselor ce se
acordă studenților și elevilor. De
asemenea, adresăm cele mai vii
mulțumiri pentru propunerea dum
neavoastră ca studenții fii de
muncitori și țărani cooperatori, care
urmează cursurile de zi, să primeas
că burse, indiferent de veniturile
părinților.
Alături de toți studenții României
socialiste, crescuți și educați în spi
ritul dragostei față de patrie, al de
votamentului pentru cauza socialis
mului, ne angajăm să răspundem
grijii permanente cu care ne în
conjoară partidul, personal dum
neavoastră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, cu un
bilanț bogat de succese care să
vorbească cu puterea de convingere
a faptelor despre strădania noastră
continuă de a ne pregăti temeinic
pentru ca mîine, cînd vom fi chemați
în primele rînduri ale construcției
socialiste, să putem face dovada
competenței și răspunderii impuse de
absolvirea unei școli superioare ro
mânești.
Colectivul de elevi și cadre didac
tice de la Liceul Industrial nr. 2 cu
profil minier din Cimpulung Muscel
vă aduce cele mai fierbinți mulțumiri
pentru măsurile aprobate, din inițiati
va dumneavoastră, de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. din
1 decembrie 1989 privind majorarea
tuturor burselor ce se acordă stu
denților și elevilor, inclusiv celor
din școlile profesionale, cît șl pri
mirea de burse de către toți stu
denții de Ia
învățămîntul de zi
care slnt fii de muncitori și țărani
cooperatori, indiferent de veniturile
părinților.
Avem conștiința clară că aceste
măsuri sînt posibile numai ca urmare
a puternicei dezvoltări economicosociale a țării noastre, a modului In
care dumneavoastră, mult iubite și
stimate tovarășe secretar general,
conduceți procesul revoluționar de
edificare a socialismului și comunis
mului in scumpa noastră patrie.
Realizările obținute de poporul
român în anii socialismului. In mod
deosebit după Congresul al IX-lea
al partidului, confirmă justețea poli
ticii Partidului Comunist Român, ca
racterul ei științific, profund origi
nal, la a cărei elaborare și Înfăptuire
dumneavoastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, aveți o contribu
ție decisivă, de inestimabilă valoare,
ce se înscrie în tezaurul de aur al
teoriei și luptei revoluționare.
Vă asigurăm, mult iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că și noi, cei care
Învățăm și muncim la Liceul Minier
din
Cimpulung
Muscel,
vom
acționa cu
răspundere revolu
ționară pentru ca sarcinile ce ne
revin din documentele adoptate
de marele forum al comuniști
lor români să prindă viață, ast
fel încît să putem contribui și noi,
alături de întregul popor, la afir
marea României socialiste, demnă șl
suverană, In rtndul națiunilor lumii.
Elevii Liceului Industrial nr. 1 Bu
zău iși exprimă marea bucurie pen
tru măsurile adoptate de Comitetul
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. de
majorare a tuturor burselor ce se
acordă elevilor, inclusiv celor din șco
lile profesionale, nouă și elocventă
expresie a grijii dumneavoastră deo
sebite pentru a asigura tineretului,
o dată cu dezvoltarea generală a ță
rii, condiții tot mai bune de viață și
Învățătură.
DInd glas sentimentelor de profundă
gratitudine și recunoștință pentru
condițiile de muncă și învățătură ce
sînt create tuturor elevilor țării, ne
angajăm să muncim mai mult și mai
bine, in spirit revoluționar, cu iniția
tivă creatoare, cu întregul elan spe
cific vîrstei noastre tinere pentru
transpunerea exemplară in viață a
mărețelor programe de dezvoltare
economico-socială a țării, a istorice
lor hotăriri adoptate de Congresul al
XTV-lea al Partidului Comunist
Român.
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PLANUL PE ACEST AN, REALIZAT EXEMPLARJ
PRODUCȚIA ANULUf VIITOR, TEMEINIC PREGĂTITĂ[
FOLOSIREA DEPLINĂ, LA INALTI PARAMETRI
CĂLITĂ TIVI A CAPACITĂȚILOR DE PRODUCȚIE
Politica partidului nostru de dezvoltare a industriei în viitorul cinci
nal și în perspectiva anilor 2000—2010, exemplar înfățișate în magistralul
Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la tribuna marelui fo
rum al comuniștilor români — Congresul al XIV-lea — va avea ca trăsă
tură distinctivă creșterea rolului factorilor intensivi, calitativi ai repro
ducției socialiste lărgite, între care la loc central se află „utilizarea cit mai
eficientă a potențialului productiv creat pînă acum", pentru a asigura
creșterea producției și a venitului național pe unitatea de fonduri fixe.
Asupra acestei probleme s-a insistat și în recenta ședință a Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., cu care prilej a fost subliniată cerința
de a se acorda „cea mai mare atenție folosirii depline a capacităților, a
forței de muncă și a timpului de lucru". O responsabilitate ce va căpăta
noi dimensiuni în anii viitorului cincinal, cînd proprietatea socialistă asu
pra mijloacelor de producție iși va spori considerabil volumul, datorită
realizării unor vaste investiții în toate ramurile economiei naționale, totalizînd 1 600—1 700 miliarde lei. Desigur, asigurarea utilizării depline a
tuturor capacităților de producție impune o largă acțiune din partea
colectivelor de muncă, desfășurată în multiple direcții. Asupra unora
dintre aceste căi a insistat prima parte a dezbaterii publicate in nr. 14 696
al ziarului nostru, la care au participat cadre de conducere din citeva
unități industriale ale municipiului Sfintu Gheorghe': întreprinderea de
Mașini, Agregate și Subansamble Auto, întreprinderea de Aparataj și Mo
toare Electrice, Combinatul de Prelucrarea Lemnului și întreprinderea
Textilă „Oltul". Noi aspecte ale problemei sint abordate in rindurile
de față.

esențială în care trebuie să acțio
caz adoptarea unor soluții bazate pe
neze colectivele de oameni ai mun
urmărirea operativă pe calculator a
cii. Analiza pe cauze a întreruperi
funcționării utilajelor, în paralel cu
lor neplanificate are o importanță
detalieri analitice a cauzelor de nedeosebită in descoperirea, localizarea
folosire a fondurilor fixe: lipsă ma
și mobilizarea rezervelor de folosire
teriale și energie, lipsă S.D.V.-uri,
a capacităților de producție ; ea
lipsă documentație, lipsă forță de
oferă posibilitatea cunoașterii direc
muncă etc.
țiilor în care trebuie acționat prio
Laurențiu Kiss : Revin totuși asu
ritar pentru a realiza un efect eco
pra problemei aprovizionării cu ma
nomic cit mai substanțial. E un fapt
terii prime și materiale pentru că și
ce nu necesită comentarii speciale,
colectivul întreprinderii este afectat
reducerea opririlor pentru repara
serios de această problemă, care, in
ții accidentale constituind o impor
cazul nostru, comportă două aspecte.
tantă rezervă de prelungire a du
Este vorba, mai întîi, de nepuhctualiratei de funcționare a mașinilor,
tatea unor furnizori in onorarea con
utilajelor și instalațiilor, deoarece
tractelor, atit în ce privește materia
asemenea întreruperi ajung să re
lele pentru efectuarea reparațiilor
prezinte 2—3 la sută din fondul de
mașinilor_ și utilajelor — și lista lor
timp disponibil și, uneori, pînă la
este destul de consistentă în această
50 la sută — comparativ cu durata
privință — cit și pentru desfășurarea
de imobilizare in reparații planifi
fabricației. Pun în atenție acest as
cate.
pect pentru că personal mi se pare
Ferencz Ion. director tehnic la în
a fi foarte important ca noi toți,
treprinderea Textilă „Oltul": Un fac
indiferent de unitatea în care acțio
tor care perturbă, cel puțin în tim
năm, să avem conștiința că formăm
pul din urmă, folosirea cu randa
o mare familie muncitorească, fa
ment superior a capacităților noas
milia muncitorească a României
tre de producție ii constituie apro
socialiste, în interiorul căreia tre
vizionarea
necorespunzătoare
cu
buie să se simtă o puternică soli
materii primg, unde se mențin, de
daritate, o unitate deplină de intere
cîtva timp, perturbații supărătoare,
se, concordante cu interesul general
întreprinderea noastră are trei
al societății.
schimburi complete, mai puțin sec
în al doilea rlnd, aprovizionarea
torul de confecții. în mai multe
creează probleme în direcția folo
luni din acest an, în primele zece
sirii superioare a mașinilor și utila
zile nu am lucrat nici cu jumătate
jelor, prin faptul că nu se asigură
din capacitate, datorită lipsei de
necesarul la nivelul prevederilor de
poliester, celofibră sau bumbac.
plan, al cotelor prevăzute în docu
mentații. Este vorba de unele lami
Redacția : Cele afirmate surprind,
nate neferoase, conductori de bobi
dacă
avem
în
vedere
că
întreprin

funcționarea mașinilor pot fi evitate
nați materiale electroizolante, zaderea „Oltul", așa cum ați afirmat
tot prin perfecționarea lor construc
mac, argint și altele. O problemă
mai înainte, a atins un indice de
tivă — deci cu aportul decisiv al
folosire a capacităților de produc- i deosebită o constituie lipsa curelelor
proiectării — in sensul înzestrării cu
tfapezoidale de toate dimensiunile,
ție de aproape 98 la sută, oricum cel
dispozitive care să asigure punerea
ce provoacă multe stagnări, la a
mai înalt nivel din toate unitățile
rapidă în funcțiune, în orice con
căror prelungire contribuie și asigu
care
sînt
invocate
în
discuția
de
diții de temperatură, cu aparatură
rarea
anevoioasă a rulmenților de
față.
Dacă
lucrurile
stau
așa
cum
de control și reglare de precizie, de
schimb, cit și a uleiurilor de um
ați precizat, înseamnă că evidența
depistare promptă a fisurilor sur
plere și de răcire a mașinilor.
statistică a folosirii timpului de
venite la anumite piese.
Redacția : Nu punem în discuție
lucru, este defectuoasă. Deci pro
Redacția : Credem că trebuie pri
observațiile concrete făcute mai îna
blema privește stabilirea exactă a
vită problema și din alt unghi de
inte,
dar nu putem trece cu vede
gradului de utilizare a fondului de
vedere. Covîrșitoarea majoritate a
rea nici faptul că, in foarte multe
timp disponibil, cunoașterea in de
întreprinderilor au fost dotate cu
situații, întreprinderile nu sînt pre
taliu a cauzelor care determină nemașini-unelte de mare randament
gătite să practice norme de consum
folosirea la ipaximum a acestui
și înaltă precizie de prelucrare, cu
radical diminuate, aflate la nivelul
fond de timp. Este știut că, în prac
echipamente cu comandă-program,
celor mai avansate țări. Această
tica unităților productive, documen
linii automate, într-un cuvint, cu
idee au reliefat-o puternic discuțiile
tul primar in care se consemnează
fonduri fixe productive aflate în pas
purtate în vară în adunarea generală
nefolosirea timpului disponibil de
cu cerințele unei economii competi
a oamenilor muncii dintr-o presti
lucru este așa-numita fișă „U“, in
tive. Numai că, uneori, pe noile, ma- ( care sînt înregistrate schimburile
gioasă unitate electrotehnică din
șini și utilaje se realizează aceleași
Capitală. Atunci cînd s-a anunțat
ițeprogramate, reparațiile acciden
vechi produse sau unele insuficient
că, la un anumit material, consumul
tale, lipsa forței de muncă, lipsă
modernizate, cu consumuri materiale
normat se va situa în viitorul apro
energiei și a unor materialei Nu
mari și eficiență scăzută. Or, una
piat la' jumătate din ceea ce se
mărul relativ redus al categoriilor
din principalele cauze pentru care
practicase
pînă atunci, șeful com
de cauze, formalismul unor înregis
producția a crescut mai lent decît
partimentului de cercetare a repli
trări, precum și unele prevederi ale
înzestrarea cu fonduri fixe constă
cat că nu se poate așa ceva.
metodologiei privind includerea tim
în aceea, că eforturile pentru înnoi
pului de nefuncționare pe fiecare
Laurențiu Kiss : Mi-ar fi greu să
rea potențialului productiv nu au
cauză în parte fac ca, în realitate,
resping o asemenea părere. E ade
fost însoțite de modernizăreâ în âceinformațiile pe care le oferă fișa
vărat că în multe privințe trebuie
lași ritm a produselor. Ceea ce în
„U“ să fie tardive șl în anumite ca
să înregistrăm autentice revirimente
seamnă, în ultimă analiză, că aceste
zuri prea puțin folositoare pentru
pentru a situa consumurile de mate
capacități de producție moderne sînt
stabilirea măsurilor și acțiunilor ce
riale la acele niveluri de mare efi
subutilizate, cu efecte negative asu
se impun pentru perioadele viitoare.
ciență care se practică curent în ță
pra costurilor — prin creșterea ne
De aceea apare necesară în acest
rile avansate ale lumii.
justificată a amortizărilor. Iată de
ce acțiunea de modernizare a pro
Dezbaterea pune în evidență concluzia de fond că, deși pe linia fo
ducției trebuie să fie privită global,
losirii intensive a capacităților de producție s-au înregistrat in anii ac
sub incidența ei aflindu-se absolut
tualului cincinal creșteri notabile în multe unități industriale, practica
toate componentele sistemului pro
dovedește că continuă să existe însemnate rezerve de folosire mai bună
ductiv al întreprinderii. Deci o re
a fondurilor fixe productive. Indicii reduși de folosire intensivă a unor
zervă de creștere a capacităților de
capacități de producție sînt determinați de menținerea unor neajunsuri în
producție se află și în domeniul mo
organizarea muncii, de abaterile de la procesul tehnologic. Cauzele pot fi
dernizării radicale a nomenclatorului
diverse. între care se remarcă : menținerea unor procese tehnologice
de produse.
incomplet fundamentate sau însușite superficial de personalul muncitor ;
Ștefan Stochici, președintele Con
slaba calificare a lucrătorilor în raport cu categoria lucrărilor pe care le
siliului municipal de control mun
execută : calitatea necorespunzătoare a unor materii prime și materiale ;
citoresc al activității economico-soîntreruperi în alimentarea cu energie ; lipsa de control din partea fac
ciăle : Este aceasta o cale esențială
torilor de răspundere : menținerea unor mari adaosuri de prelucrare, a
pentru creșterea valorii producțieicăror înlăturare solicită timpi de execuție cd mult peste normele stabi
marfă la o mie lei fonduri fixe —
lite. Iată doar citeva direcții de acțiune ce trebuie să se afle permanent
indicator esențial de evaluare a efi
în atenția colectivelor de muncă pentru a realiza acea trecere spre o te
cienței utilizării zestrei tehnice a
meinică utilizare, în regim intensiv, a fondurilor fixe productive, la co
întreprinderilor. Practica dovedește
tele de eficientă stabilite in documentele programatice ale Congresului
că eliminarea întreruperilor neplani
al XIV-lea al partidului.
ficate, care limitează folosirea com
Ioan ERHAN
pletă a fondului de timp disponibil,
constituie, de asemenea, o direcție
Constantin TIMARU

Rezerve de creștere a forței productive
a fondurilor fixe sînt pretutindeni
-trebuie doar perseverență în căutarea lor
Laurențlu Kiss, șeful serviciului
producție la întreprinderea de Apa
rataj și Motoare Electrice : Trebuie
să spun deschis, din capul locului,
că sintem departe de a fi mulțu
miți de modul în care sînt utiliza
te în unitatea noastră capacitățile de
producție. Deși rezultatele din acest
an înregistrează un progres față de
anul trecut, ele nu sint incă la ni
velul planificat și cu atît mai puțin
la cel al posibilităților reale exis
tente. Cauzele țin deopotrivă de lipsa
forței de muncă, în special la sec
țiile indirect productive, cit și de
volumul mare al reparațiilor acci
dentale — care dețin circa 20 la
sută din totalul opririlor netehno
logice — sau cel al învoirilor, con
cediilor fără plată și absențelor.
Nivelul atins de peste 3 200 ore ab
sențe nemotivate poate și trebuie
să fie diminuat substanțial. Este
aceasta o rezervă importantă de
creștere a coeficientului de utili
zare a zestrei tehnice.
Octavian Sorescu, director tehnic
la întreprinderea de Mașini Agre
gate și Subansamble Auto ; Chei im
portante ale valorificării rezervelor
se află7 adeseori și în mina proiec
tării. Cînd spun asta nu mă gîndesc
atît la necesitatea realizării, prin
proiectare, a unei concordanțe între
mărimea performanțelor prevăzute
în proiecte și cele care pot fi rea
lizate efectiv în producție, aspect
desigur foarte important, cit la aportul proiectării în planul perfec
ționării constructive, în sensul redu
cerii timpilor de întrerupere, dato
rați modificării regimului de lucru,
schimbării pieselo», montării și de
montării acestora. Practica a dove
dit, de asemenea, că durata timpului
necesar efectuării tuturor categorii
lor de reparații și deservirii tehnice
este condiționată hotăritor de ca
racteristicile constructive ale mași
nilor, utilajelor și instalațiilor ; o
dată cu performanțe superioare,
noile mașini, utilaje și instalații
trebuie să înlesnească operațiile de
reparații și întreținere, cum ar fi
modalitățile de reparare modulizată,
introducerea sistemului de ungere
centralizată, realizarea unor piese
de schimb de mare fiabilitate. Du
pă cum o serie de întreruperi in
Una din sarcinile de importanță
majoră trasate de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, unităților din
toate sectoarele agriculturii o con
stituie rentabilizarea și obținerea
unei înalte eficiențe în întreaga ac
tivitate productivă.
Privit prin prisma volumului mare
de lucrări ce trebuie executate, se
poate spune că sectorului de meca
nizare a agriculturii ii revine un rol
de primă însemnătate în realizarea
producțiilor planificate și, implicit,
în desfășurarea unei activități eco
nomice și financiare rentabile de
către unitățile agricole. Or, execu
tarea întregului volum de lucrări, la
costuri cit mai reduse și corespun
zător cerințelor tehnologiei fiecărei
culturi, este dirett condiționată de
desfășurarea unei activități proprii
a stațiunilor de mecanizare la cote
de înaltă eficiență. în această pri
vință, stațiunile pentru mecanizarea
agriculturii din județul Argeș au acumulat o experiență valoroasă. Pre
zentăm citeva date concludente. In
ultimii patru ani consecutiv, Trus
tul S.M.A. Argeș a încheiat activi
tatea cu beneficii, în perioada care
a trecut din acest cincinal benefi
ciile obținute peste plan însumind
aproape 28 milioane lei. In același
interval de timp, planul de produc
ție propriu a fost depășit cu peste
220 milioane lei, in condițiile in
care cheltuielile de producție au
fost reduse cu mai mult de 189 mili
oane lei. Despre unele din măsurile
și acțiunile întreprinse pentru renta
bilizarea activității și realizarea unei
eficiențe economice ridicate nâ-a
vorbit tovarășul Petre Leca, direc
torul Trustului județean al stațiu
nilor pentru mecanizarea agricul
turii.
— Esențial pentru o bună activi
tate a stațiunilor noastre de meca
nizare, subordonată direct realiză
rii producțiilor planificate în unită
țile agricole servite •— ne-a preci
zat interlocutorul — este menținerea
în perfectă stare de funcționare a
pa-rcului de tractoare, combine și
utilaje agricole. Numai in felul acesta este posibilă executarea lu
crărilor conform tehnologiei fiecărei
culturi, la un înalt nivel calitativ.
De aceea au fost luate din timp
o serie de măsuri prin care să de
terminăm mărirea duratei de func
ționare activă a tractoarelor și uti
lajelor, pentru creșterea productivi
tății pe tractor și fiecare utilaj. Sînt

cerințe fără de care nu poate fi
concepută rentabilizarea stațiunilor
de mecanizare. Am urmărit astfel
crearea unor surse de venituri mari
și permanente, în primul rînd din
activitatea productivă, din care
să
putem
acoperi
cheltuielile
proprii- — legate în principal
de asigurarea carburanților, pie
selor de schimb, materialelor, de
plata amortismentelor și a re
tribuțiilor. In acest scop, începînd
cu anul 1986, pentru fiecare din cele
16 stațiuni de mecanizare, cite exis
tă in județ, au fost întocmite pro
grame concrete de rentabilizare,

permanentă în campaniile agricole
— a schimburilor prelungite și al
schimbului doi pe 30 la sută din nu
mărul total de tractoare a de
terminat utilizarea intensivă a aces
tora și crearea condițiilor pentru
executarea la timp a tuturor lucră
rilor din tehnologiile ,de cultură. Și,
în ultimul rînd, este vorba de di
versificarea și mărirea volumului
de lucrări, efectuate îndeosebi cu
tractoarele de mare putere, tot în
scopul sporirii producției vegetale,
prin folosirea lor la acțiunile de ameliorare a solului, fertilizarea cu
îngrășăminte organice și alte activi

tor specialiști din stațiunile de me
canizare din județ cu care am discu
tat, anume că aceste pîrghii de ac
țiune pentru reducerea consumului
de Carburanți dau rezultatele scon
tate numai dacă se asigură la timp
combustibilul necesar efectuării fie
cărei lucrări în perioada optimă.
Dovadă a eficienței măsurilor sta
bilite, a aplicării lor riguroase este
folosirea cu randament sporit a
combustibilului repartizat. Dacă in
anul 1985 de la un litru de motorină
se obțineau venituri însumind abia
20 de lei, in prezent venitul mediu
realizat pe ansamblul trustului este

MECANIZAREA LUCRĂRILOR AGRICOLE

-cu cheltuieli ni mici, cu randamente mai mari la hectar
Din experiența Trustului Stațiunilor de Mecanizare a Agriculturii din județul Argeș
stabilindu-se măsuri tehnice și or
ganizatorice care să conducă la asi
gurarea eficienței fiecărei lucrări agricole și a fiecărui produs indus
trial.
Ne vom referi, pe scurt, la prin
cipalele direcții de acțiune care au
stat la baza programelor de rentabi
lizare a activității stațiunilor de
mecanizare.
CREȘTEREA INDICELUI DE UTI
LIZARE A PARCULUI DE TRAC
TOARE. De la început se cuvi
ne subliniat faptul că numărul de
ore de funcționare activă a fiecărui
tractor a crescut de la 1 800, în anul
1985, la 2 485 ore în anul 1988 și aproape 2 530 ore în acest an. Acest
indice denotă gradul intensiv de uti
lizare a parcului de tractoare, cel
mai ridicat înregistrat pînă în pre
zent din toată țara. In această pri
vință sînt de menționat o serie de
măsuri care și-au dovedit din plin
eficiența. In primul rînd, numărul
de ore de funcționare pe tractor
s-a mărit prin redimensionarea op
timă a parcului de tractoare din
fiecare stațiune de mecanizare, co
respunzător volumului de lucrări ce
trebuie efectuat în fiecare unitate
agricolă din raza stațiunii. Apoi,
organizarea — ca metodă de lucru

tăți prevăzute In programul jude
țean de îmbunătățiri funciare.
FOLOSIREA CU MAXIMA EFI
CIENȚA A CARBURANȚILOR ȘI
LUBRIFIANȚILOR. Măsurile tehni
ce și organizatorice întreprinse ,in
acest scop au urmărit in principal
folosirea deplină a puterii tractoare
lor, generalizarea utilizării agrega
telor complexe pentru executarea
mai multor operații la o singură
trecere (numai în campania de însămînțări din toamna acestui an au
fost folosite peste 2 700 de agregate
complexe de diferite tipuri), redu
cerea deplasărilor in gol și atașa
rea a 2—3 remorci la fiecare trac
tor folosit Ia transporturi. Deosebit
de important, în condițiile specifice
județului, determinate de preponde
rența solurilor grele, de tip podzol,
a fost organizarea de așa manieră a
activității îneît toate operațiile — de
la arat, pregătit terenul, semănat și
recoltat — să poată fi executate la
momentul optim de lucrare a solu
lui. In felul acesta se evită reface
rea unor lucrări sau realizarea al
tora prin mai multe treceri, care
conduc la irosirea unor mari canti
tăți de combustibil. Supunem aten
ției factorilor de resort din Minis
terul Agriculturii remarca mai 'mul-

de 28 lei, multe stațiuni obținînd în
tre 32 și 35 lei de la fiecare litru de
motorină consumat. Este un indica
tor ce denotă folosirea economică și
rațională a combustibilului, înlătu1rarea risipei de orice fel.
ECONOMISIREA SEVERA A PIE
SELOR, MATERIALELOR. ANSAMBLELOR ȘI SUBANSAMBLELOR IN
ACTIVITATEA DE REPARAȚII. Un
rol determinant în prelungirea dura
tei de funcționare a tractoarelor și
utilajelor și, implicit, în realizarea de
economij și de venituri sporite din
activitatea productivă l-au avut mă
surile întreprinse pentru îmbunătăți
rea în general a activității de repara
ții a mașinilor și utilajelor agricole,
în acest sector, prin realizarea unor
întrețineri zilnice și periodice, la
timp și in conformitate cu tehnologii
le prevăzute, ca o măsură de preve
nire a avariilor grave ; prin calitatea
mai bună a reviziilor tehnice, repara
țiilor curente și a celor capitale, prin
reducerea timpilor de imobilizare a
tractoarelor și utilajelor în reparații,
ca urmare a creșterii numărului de
piese uzate, recuperate și recondițio
nate, cit și prin ridicarea pregătirii
profesionale a tuturor lucrătorilor din
centrele de reparații și a mecaniza
torilor, s-a realizat o reducere sub-

MODERNIZAREA, IN CENTRUL PREOCUPĂRILOR
===== LA ÎNTREPRINDEREA „AUTOMATICA" DIN CAPITALA
Pretutindeni, In întreaga econo
mie, noi și importante realizări ob
ținute în toate domeniile de activi
tate vin să pună in lumină deplina
angajare a tuturor colectivelor de
oameni ai muncii pentru înfăptuirea
în cit mai bune condiții a obiecti
velor stabilite de marele forum al
comuniștilor români — Congresul al
XIV-lea al partidului. Astfel, por
nind de la faptul că pentru dezvol
tarea intensivă și modernizarea pro
ducției este necesar să se realizeze,
așa cum a subliniat secretarul ge
neral al partidului, noi utilaje și
instalații tehnologice, noi mașini cu
caracteristici superioare, care să asigure creșterea mai puternică a pro
ductivității muncii, a randamentelor
și eficienței economice, muncitorii și
specialiștii
de la întreprinderea
„Automatica" din Capitală au fina
lizat, in aceste zile, o serie de echipamente complexe de automati
zări.
De altfel, trebuie precizat că în
treprinderea „Automatica" din Bucu
rești, prin bogata gamă de echipa
mente de automatizări înscrisă în
nomenclatorul de fabricație, este
unul din importanții furnizori ‘ de
astfel de produce pentru toate ramu
rile industriei, dar în principal pen
tru chimie, construcții de mașini, energie electrică, minerit, materiale
de construcții. Printre .importantele
obiective economice la a căror do
tare tehnică a contribuit și aceas
tă unitate bucureșteană se numără :
întreprinderea de Țevi din Slatina,
întreprinderea de Electrozi Siderur
gici de la Titu, Laminorul -de Ban
daje de la Caransebeș, Combinatul
Siderurgic Reșița, Metroul ș.a.
Vorbind despre procesul de mo
dernizare a producției, specialiștii de
la „Automatica" au insistat asupra
rolului important pe care il au echipamentele de automatizări și teh
nica de calcul. Argumentarea a fost
susținută de un exemplu concret :
mașinile-unelte la care s-au înlo
cuit vechile echipamente ale came
rei de comandă centrală cu un
complex de echipamente electronice
formate din calculator și automate
programabile interconectate (sistem
distribuit de conducere). Ce s-a ob
ținut ? A crescut valoarea de în
trebuințare a utilajului, prin opti
mizarea procesului de producție, pre
cum și siguranța in exploatare a
instalației. De asemenea, la mași
nile-unelte astfel echipate a cres
cut randamentul și s-au eliminat
rebuturile.
Iată, așadar, doar citeva din preo
cupările specialiștilor din această
unitate bucureșteană, care alături de
realizările din domeniul mecano-electronic și optico-electronic contu
rează activitatea ce se desfășoară
aici. Important de reținut este și
faptul că asimilarea în fabricație a
acestor produse, care au Ia bază cele
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii. contribuie la folosirea’ eficien
tă. cu înalt randament a resurse
lor materiale, concomitent cu eco
nomisirea materialelor deficitare.
Pentru că, așa cum am desprins din
discuția cu specialiștii întreprinderii,
instalațiile de automatizări realiza
te cu sistem distribuit de comandă
asigură un consum de oțel și cu
pru de 4—5 ori mai mic decît cele
realizate prin sistemul clasic de au
tomatizări -secvențiale cu relee.
— Totuși, nu putem contribui eficient la procesul de modernizare
a producției în alte unități economi
ce, fără să ne modernizăm propria
activitate productivă — ne precizea
ză Ing. Mircea Pavlu, șeful atelie
rului de proiectare. Astfel, una
din direcțiile de acțiune, deosebit de
importantă pentru activitatea noas
tră, a reprezentat-o execuția mo
dulată a echipamentelor. Practic, s-a
trecut la tipizarea elementelor com
ponente, fapt ce a permis aplicarea
tehnologiilor de grup in realizarea
echipamentelor unicat, fiecare pro
dus fiind conceput ca o configura-

stanțială a cheltuielilor de producție.
Se estimează că numai pe această
bază, în perioada 1986—1989, costuri
le de producție au fost reduse cu 10
la sută în fiecare an.
Desigur, hotărîtoare pentru repa
rarea la timp și menținerea în stare
de funcționare în timpul campaniilor
agricole a întregului parc de tractoare
și utilaje este organizarea temeinică
a recondiționării pieselor, ansamblelor și subansamblelor, acțiune prin
care, la unele repere, se asigură peste
75 la sută din piesele de schimb ne
cesare la reparații. Sint stațiuni de
mecanizare, precum cele din Miroși,
Teiu, Mărăcineni. Topoloveni. Izvoru,
Slobozia și Costești, care, incă de
acum, la unele piese de schimb rea
lizează un procent de recondiționări
de 83—84 la sută din necesar, față de
78 la sută cit se prevede pentru cinci
nalul viitor, în Programul-Directivă
al Congresului al XIV-lea al parti
dului. Edificator pentru amploarea
acțiunilor de recuperare și reconditionare a pieselor este faptul că în
perioada 1986—1989 au fost recondi
ționate piese în valoare de 430 mili
oane lei, față de 378 milioane plani
ficate. Pe această bază, se prelimina
că pină la sfîrșitul acestui an se va
realiza integral sarcina stabilită in acest domeniu pe intregul cincinal.
Important este că treptat a fost ex
tinsă gama reperelor de piese recon
diționate, de la 96 repere în anul 1978,
cind s-a inițiat această acțiune, la
aproape 800 de repere în acest an,
ceea ce creează condiții optime pen
tru buna desfășurare a reparațiilor și
pentru menținerea apoi in stare de
funcționare a tuturor categoriilor de
tractoare și utilaje agricole.
Chiar și succint, acest tablou al
principalelor acțiuni și măsuri între
prinse reliefează preocuparea stărui
toare pentru rentabilizarea stațiuni
lor de mecanizare și obținerea unei
înaltă eficiențe în activitatea produc
tivă. Se detașează concluzia majoră
că suportul trainic al desfășurării unei
activități rentabile de către stațiuni
le de mecanizare il constituie execu
tarea la timp și de cea mai bună
calitate a tuturor lucrărilor de care
depind realizarea producției agrico
le planificate și, în egală măsură,
gospodărirea cu maximă răspundere
a puternicei baze tehnice și materia
le de care dispun.

Aurel PAPADIUC
Gheorqhe CIRSTEA

....... -............

Aspect din secția a Vl-a (echipare electrică), a întreprinderii bucure?1
„Automatica”
Foto : E. Dichise

tie de module. Sint citeva sute de
asemenea module pentru fiecare sis
tem de automatizare. O altă direc
ție spre care ne-am îndreptat aten
ția a fost proiectarea și fabricația
părții mecanice. S-au implementat
procedee de deformare plastică prin
presare la rece a metalelor în lo
cul proceselor clasice de așchiere.
Introducerea acestei tehnologii a dus
la creșterea gradului de folosire a
metalului cu circa 80 la sută și la
creșterea substanțială a productivi
tății muncii. în paralel, in scopul
promovării exportului în cit mai
multe țâri, s-au dezvoltat și capa
citățile productive, cum ar fi cele
pentru acoperiri de protecție și fi
nisaj. Totodată, am realizat standuri
de testare a produselor, pentru asigurarea calității, siguranței în ex
ploatare și creșterea competitivității.
— Cu ce rezultate s-au finalizat
aceste acțiuni de modernizare a
producției întreprinse in unitate ?
— In primul rînd trebuie amintit
gradul de înnoire a producției, care
este la ora actuală de 91 la sută,
în al doilea rînd a crescut produc
tivitatea muncii cu 2 la sută față
de cit era prevăzut în plan. Și, dacă
privim dinamica productivității mun
cii pe cei patru ani ai cincinalului,
care este de opt la sută anual la
principalele sortimente, putem spu
ne, fără să greșim, că principalul
factor care a dus la această creș
tere este progresul tehnic pe care

l-am aplicat nemijlocit In proc
de producție din unitatea noastr
Privind aceste realizări ale l
nicului colectiv de oameni ai m
cii de la întreprinderea „Autoi
tica" din București prin prisma
ternicei și modernei dotări tehi
a secțiilor de producție, prin
loroasa experiență acumulată,
poate spune că sint asigurate t
te premisele ca rezultatele obți
te pină la sfîrșitul anului să
dintre cele mai bune. „Muncite
tehnicienii, inginerii — ne sp
Dumitru Neacșu, secretarul de pa
al întreprinderii — sint hotărițl
acționeze cu abnegație și dări
pentru a-și spori considerabil ap
tul la înfăptuirea procesului am
de modernizare a fabricației, îm
nătățirea calității produselor, cr
terea productivității muncii, reali
rea ritmică, integrală a sarcinilor
plan, Ia producția fizică și in j
mul rind la export. Să-și manif
te din plin spiritul gospodări
prin reducerea consumului de n
terii prime șl materiale, combu:
bil șl energie, a cheltuielilor
producție, prin reintroducerea in t
cuitul economic a materialelor
folosibile. Angajamentul colecții
Iui nostru este ca pînă la inche
rea anului să obțină o producție
zică suplimentară in valoare de
milioane lei".

Ovldlu ZAMFIRESCU

Creșterea mai puternică a
eficienței și rentabilității
(Urmare din pag. I)
fond, însuși conceptul de autogestiune presupune o asemenea orga
nizare și desfășurare a activității
economice care să creeze condiții
pentru acoperirea cheltuielilor din
venituri și obținerea unor rezultate
financiare, deci asigurarea unei ren
tabilități care să permită constituirea
atit a fondurilor centralizate ale sta
tului, pit și a fondurilor proprii ale
întreprinderii necesare înfăptuirii
autofinanțării. După cum este nece
sar ca nivelul de rentabilitate al fie
cărui produs, al fiecărei activități
să reflecte condițiile reale de fa
bricație, eforturile efectiv depuse de
fiecare colectiv pentru
reducerea
pe toate căile a cheltuielilor de pro
ducție. De fapt,
intregul meca
nism economico-financiar, toate pirghiile și instrumentele sale converg
spre a stimula preocupările colecti
velor de oameni ai muncii pentru
utilizarea cu inițiativă creatoare și
spirit gospodăresc, cu eficiență spo
rită a părții din avuția Întregului
popor încredințată spre adminis
trare și dezvoltare. Deci întreprin
derile sint nemijlocit interesate să
folosească cu discernămînt fondurile
pe care le au la dispoziție, luînd
măsuri adecvate pentru limitarea la
strictul necesar a consumurilor și
pentru accelerarea vitezei de rota
ție a acestor fonduri, acționînd
ferm pentru ridicarea nivelului ca
litativ, a competitivității produselor
fabricate.
Colectivele de oameni ai mun
cii dispun de cadrul de compe
tență necesar pentru exercitarea
deplină a autoconducerii. autogestiunii și autofinanțării — prin
cipii fundamentale de organizare și
conducere a economiei, care stau la
baza întregului mecanism
econo
mico-financiar. Un mecanism pro
priu orînduirii socialiste, opus me
canismului „de piață", care asigură
creșterea profitului în favoarea ma
relui capital prin spolierea maselor
largi muncitoare pe calea inflației
și a șomajului.
Potrivit prevederilor documente
lor Congresului al XIV-lea al parti
dului, pornind de la nivelul actual
al industriei, agriculturii și celor
lalte sectoare, in noua etapă se va
pune accentul pe dezvoltarea inten
sivă a tuturor sectoarelor de acti
vitate. Aceasta impune, așa cum
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu,
să se acorde o atenție deosebită pro
blemelor creșterii mal puternice a
productivității muncii, sporirii efi
cienței și rentabilității. Din nou să
facem apel la date, la sarcinile con
crete :
® Sporul prevăzut al producției
industriale, de 30—35 la sută în cin
cinalul următor este necesar a fi
considerat drept minim ; trebuie să
se acționeze pentru o creștere mai
accentuată a producției industriale
pe baza dezvoltării intensive și a
valorificării
superioare a
mate
riilor prime și materialelor, a mun
cii poporului român.
• Pe această temelie trebuie să
se asigure creșterea mai accentuată
atit a produsului social (ritmul me
diu anual de creștere prevăzut fiind
de 4,5—5,5 la sută), cit și a venitu
lui național (ritm mediu anual de
creștere — 6—7 la sută) ca o con
diție fundamentală pentru a asigura
mijloacele necesare dezvoltării con
tinue a patriei și ridicării nivelu
lui de trai material șl spiritual al
poporului.
• Creșterea productivității mun
cii (în industria republicană — 25—30
la sută) va constitui principalul fac

tor de sporire a producției-mar
industriale.
• Și, in fine, un indicator expr
siv al sporirii eficienței economic
-cheltuielile Ia 1 000 lei producți
marfă in industria republicană
vot reduce cu 140 lei în 1995 fa
de 1990.
Sint, date care, coroborate, d;
imaginea expresivă a orientării fe
me spre rentabilitate și eficiență
întregii economii românești. Și.
bună măsură, pe aceste obiective i
întemeiază și prevederile referitoai
Ia crearea unor noi locuri de mui
că, la dezvoltarea economică i
profil teritorial, la construcția c
locuințe și alte obiective sociale, i
sporirea retribuției reale, la creț
terea cheltuielilor social-cultural
de lai bugetul de stat.
Cit privește căile de ridicare
eficienței și rentabilității,
aceste
sînt precis stabilite, în corelarea ne
cesară, in întreaga strategie a poli
ticii economice viitoare a partidu
lui, prefigurată in documentele ma
relui forum comunist. Desigur, fie
care factor de creștere a rentabili
tății și eficienței are un mecanisr,
propriu de acțiune și condiții speci
fice de manifestare. Sintetizind ins;
problematica ridicării eficienței eco
nomice, din Raport, precum și dii
celelalte documente ale Congresulu
al XIV-lea al partidului, se desprinc
cu pregnanță citeva cerințe esen
țiale, care trebuie să se situeze ir
continuare în atenția tuturor colec
tivelor de oameni ai muncii,
In primul rînd, necesitatea înfăp
tuirii ferme a programelor de per
fecționare a organizării și moderni
zare a producție! pe baza celor mai
noi cuceriri ale științei și tehnicii,
pentru care vor fi alocate fonduri
importante; acțiune de care sint ne
mijlocit legate obținerea unor efec
te economice importante pe planul
creșterii productivității muncii, re
ducerii consumurilor specifice ma
teriale și energetice, ridicării nive
lului tehnic și calitativi al produse
lor care trebuie să fie competitive
cu cele mai bune produse simi
lare pe plan mondial.
In al doilea rînd, sînt avute în
vedere o serie de îmbunătățiri în
funcționarea mecanismului econo
mico-financiar, în strînsă legătură
cu complexitatea sarcinilor care
stau în fața economiei în perioada
ce urmează. In această privință, în
Raportul Ia marele forum comunist,
secretarul general al partidului sub
linia că este necesar să se acorde
o atenție deosebită menținerii sta
bilității prețurilor de producție și de
livrare cu amănuntul, să se asigure
accelerarea vitezei de rotație a ba
nilor și realizarea unei circulații
monetare sănătoase, întărirea finan
țelor țării, condiții hotărîtoare pen
tru înfăptuireal obiectivelor de dez
voltare economico-socială a patriei.
Prevederile cuprinse în documente
le marelui forum comunist trebuie să
prindă viață, să fie aplicate neabă
tut, cu toată răspunderea în fiecare
întreprindere, centrală, minister.
Numai prin muncă stăruitoare, prin
conducere pricepută, exigentă a
activității productive și prin spirit
de ingeniozitate, în respectul deplin
al legii, se poate asigura ca sistemul
economico-financiar creat, care co
respunde principiilor socialiste de
cointeresare și gospodărire a între
prinderilor, să determinfe sporirea
eficienței economice, să devină un
factor activ la dezvoltarea generală
a patriei, în ridicarea României pe
noi trepte de progres șl civilizație
socialistă și comunistă.

Cornellu CARLAN
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■oblemă care preocupă în cel mal
grad pe creatorii de teatru —
numai de teatru—, atit in plateraturii dramatice, cit și al ar>ectacolului : problema eroului
itic, personaj exponențial, care
prezinte in modul cit mai desemnificativ și cit mai convin. prin forța sa artistică, modelul
al epocii noastre, acel model
să fie nu o plăsmuire artificială,
ictă. ci o întruchipare a înseși
ei realității vii, dinamice, pe
o trăim, în dimensiunea sa conși, totodată, în perspectiva sa
uționară. Avem nevoie de ase;a eroi, de asemenea lucrări de
piese de teatru vii, combative,
rate din realitățile timpului
•u — se arată pe drept cuvint
ocumentele programatice adopde Congresul al XIV-lea al
dulul, in Ra
il tovarășului
ae Ceaușescu.
teatrală, prin
laturgie
și
spunerea ei
ică,
propun punct de
re
asupra
tății în dezirea ei dialectică, surprinzînd
ce este mai caracteristic,
apt a influența conștiințele
deschiderea spre dialog și
meditație pe care o stimuleaFuncția educativă a teatrului
sxercită tocmai prin această că
tate a sa de a stimula gîndirea
fectivitatea spectatorilor, prin
a artistică a imaginilor orientate
> afirmarea celor mai nobile idei
entimente, în perspectiva înfăpii celor mai înalte idealuri de
jtate. libertate și demnitate umaîi socială, de independență și uninațională ale poporului român,
ul dramatic al timpului nostru,
eu altul în fiecare piesă, repre,ă de fiecare dată o expresie a
stor idealuri, o expresie vie și con,ă, a cărei viabilitate artistică
i condiționată de puterea autorude a transfigura realitatea din
i se inspiră, dar și de a asimila
ata ofertă a acestei realități. Reatea istorică mai apropiată și mai
epărtată a patriei noastre, șl insebl realitatea tumultuoasă a reuției socialiste, a propulsat pe scevieții eroi provenlți din rîndurile
lorului. exponent! și luptători peninfăptuirea idealurilor acestuia,
e și-au găsit adesea întruchipări
oțlonante, convingătoare pe scee teatrelor, servind prin puterea
;mplului la educarea civică, pariică, în spiritul umanismului reuționar a spectatorilor de toate
stele și categoriile. Au fost jucași sint încă prezente pe scena
iltor teatre, piese de valoare, care
jc in prim-plan
eroi comuniști,
itători în Ilegalitate pentru revoia de eliberare socială și națională,
tifascistă și antiimperialistă (intre
■e se evidențiază cu putere Maria,
rina din „Piticul din grădina de

vară" de Dumitru Radu Popescu),
luptători pentru apărarea și dezvol
tarea cuceririlor revoluției socialiste,
care își examinează cu luciditate dru
mul parcurs, dezbătind cu intransi
gență comunistă și clarviziune con
diționările dialectice ale procesului
de construire a socialismului (precum
eroii comuniști din „Puterea și ade
vărul" de Titus Popovici), analizindu-și eu severitate viața pentru a re
descoperi perspectiva revoluționară
(ca Ștefan din „Nu ne naștem toți la
aceeași vîrstă" de Tudor Popescu) sau
problematizind existența individuală
în contextul mai larg al evoluției po
litice din țară și din Europa (ca eroii
lui Horia Lovinescu sau, in alt plan,
ca Bărbatul din trilogia „Politica"
de Teodor Mănescu), militind cu
abnegație și intransigență revoluțio
nară pentru instaurarea noului și a-

plimbare cu barca pe lac. El presupu
ne o luptă continuă, adesea înverșu
nată, cu măreția neînsuflețită, cu na
tura potrivnică, uneori cu oamenii sau
cu sine însuși, pentru învingerea tu
turor greutăților. Dramaturgia, genul
prin excelență dialectic, genul care
exprimă contradicțiile, lupta intre
contrarii, între nou și vechi, nu poate
prezenta în mod viabil eroul decit
în acest proces de devenire dialectică,
în dinamica luptei. Manole, m-oul
frumoasei piese parabolice a lui Horia
Lovinescu, „Omul care și-a pierdut
omenia", angajat in construcția sim
bolicului turn al lunii, luptă împo
triva negativului său, Elonam, și des
coperă piatra unghiulară, cheia de
boltă a zidirii. în lucrurile simple pe
care le neglijase pină atunci, dăruindu-și viața pentru a salva o viață.
Ideea sacrificiului ca preț al construc

mat ales, curajul de a-și asuma răs
punderea pentru o operație-cheie, sa
lutară pentru întreaga construcție —
străpungerea unui drum in munte.
Drumul acesta capătă o dimensiune
simbolică și prin ideea răspunderii pe
care o implică notărîrea lui Dinu
Munte, care impulsionează eforturile
tuturor și impune o disciplină de fier
și un ritm accelerat. Pe ideea acestui
ritm, expresie a eroismului muncii,
este realizat spectacolul Teatrului
Mic, în regia tensionată și precis ar
ticulată a lui Cristian Hagiculea și
scenografia inspirată a Măriei Miu.
Eroii principali și-au găsit întruchi
pări veridice in jocul concentrat și
sobru al unor actori ca Nicolae Pomoje (un Dinu Munte căruia nu-i
lipsește o undă de umor și fină iro
nie), Nicolae Iliescu (inginerul Rădu
cu Flușcă, marcat de o incrincenare
interioară șl o
combustie perma
nentă,
ascunsă
sub o mască usca
tă, imperturbabi
lă), loan Chelaru
(maistrul Vasile
Celmare, plin de
omenie caldă și
înțelegere a ome
nescului), Papii Panduru (maistrul
Gheorghe Stincă, solid precum nu
mele și bîntuit de porniri con
tradictorii), precum și Monica Mihăescu, Maria Ploae, Florin Călinescu, Constantin Dinescu ș.a. — an
samblul realizînd un veridic portret
de grup al lumii șantierului, temă
ce atrage din ce in ce mai mult inte
resul autorilor. Lucrul apare firesc
dacă ne gindim că țara întreagă e, în
momentul de față, un șantier pe care,
o dată cu construcțiile — gigantice
sau de mici dimensiuni, dar impor
tante pentru mersul înainte al socie
tății noastre socialiste —. se constru
iesc conștiințe. Acțiunea piesei „Hoțul
de vulturi" de D. R. Popescu se pe
trece tot pe un șantier, iar conflictul
de ordin moral din piesa Eugeniei
Busuioceanu, „întilnire la metrou",
și-a găsit cadrul propice în edificiul
subteran, bucureștean. Recent, revista
„Teatrul" a publicat piesa „Podul" de
George Chirilă, a cărei acțiune se
petrece pe șantierul de amenajare a
unui mare riu pentru navigație și iri
gări. Eroii sint în majoritate oameni
tineri, trecuți însă prin școala severă
a mai multor șantiere.
Sigur, in legătură cu aceste piese,
ca și cu altele, sint de discutat pro
bleme privind nivelul diferit al rea
lizării lor artistice, soliditatea con
strucției dramatice și a personajelor.
Dar apariția lor e un semn al impli
cării creatorilor în vastul proces de
edificare a conștiințelor prin aduce
rea în scenă a unor exemplare umane
cu caracter reprezentativ. Căci in pei
sajul bogat și variat al dramaturgiei
noastre, acești eroi se cuvine să ocu
pe. pe scenele teatrelor, locul impor
tant pe care-1 ocupă pe marea scenă
a vieții.

Personaje reprezentative pe scena teatrului
plicarea tehnologiilor înaintate în ca
drul procesului de producție, ca o
condiție a progresului economic și so
cial al patriei (asemenea lui Ioviță din
„Cartea lui Ioviță" de Paul Everac)
sau manifestindu-și atitudinea activă,
în numele principiilor eticii și echi
tății socialiste, pentru instaurarea
omeniei și demnității în relațiile din
tre oameni, ca in multe piese de azi.
Sint doar citeva exemple, din mul
tele posibile, care dovedesc implica
rea și angajarea teatrului nostru in
opera de făurire, prin diversele ipos
taze dramatice întruchipate, a imagi
nii artistice a eroului reprezentativ
al timpului nostru.
O dimensiune majoră a eroului epo
cii actuale este vocația de construc
tor, evidențiată îndeosebi după Con
gresul al IX-lea al partidului, care a
schimbat radical chipul țării. Eroul
acesta străpunge munții cu tunele,
deschizînd cale liberă trenurilor, mută
albiile riurilor îndreptindu-le pe fă
gașe mai rodnice sau le zăgăzuiește
pentru a le stoarce energia necesară
țării, taie drum apelor să se înfră
țească prin canale, scurtînd astfel căi
le de acces spre mare, sau face să se
nască lacuri acolo unde nu fusese
nimic, scormonește pămintul pentru
a-i smulge bogățiile sau croiește dru
muri subterane, mai rapide decît cele
de la «suprafață, și clădește, clădește
mereu case, poduri, monumente pen
tru oamenii de azi și pentru cei de
miine. cu gindul la viitorul a cărui
măreție o întrevede. Ipostaze ale acestui, erou, multiplicat la scara între
gii țări, și-au găsit transfigurarea in
dramaturgie, și nu intimplător. unii
autori au căutat corespondențele în
mitologia populară și i-au găsit proto
tipul în legendarul Meșter Manole.
Pentru că, să nu uităm, procesul con
strucției e un proces dramatic, nu o

ției, izvorită din mitul popular, dar
și ca o expresie a unui adevăr
profund al vieții, este prezentă și in
alte piese. Inginerul constructor Manoliu (vezi numele simbolic) din
„Luna de miere" („Călătoria") de
Platon Pardău, prezentată de curînd
Ia Teatrul Național din Tirgu Mureș,
și-a consumat toată energia pe șantie
re și luptă cu ultimele puteri împo
triva imobilismului, a atmosferei de
servilism creată în jurul directorului
Budura, pentru a-și impune proiectul
elaborat cu pricepere și talent. Moar
tea lui e un semnal tragic care răs
toarnă situația de comedie de pină
atunci, schimbindu-i simbolic con
diția.
O concepție diferită asupra nece
sității sacrificiului ca element intrin
sec, indispensabil realizării unei mari
construcții, promovează piesa „Fără
aprobare" de Petre Ispas, prezentată
recent de Teatrul Mic, piesă care aduce in prim-plan șantierul ca spa
țiu al acțiunii dramatice. De fapt, o
dramă și o moarte există în istoria
acestui șantier, acestea constituind
doar un episod din biografia unuia
dintre eroii principali ai piesei, ingi
nerul Răducu Flușcă, tehnician și pro
iectant destoinic, pasionat și devotat
constructor. Dar acest episod (destul
de lung în piesă) nu are o legătură
organică cu conflictul propriu-zis,
care angajează lupta eroică a unui
grup de oameni, șantieriști căliți in
muncă, pentru învingerea rezistenței
materiei, a naturii potrivnice și rezol
varea dificultăților tehnice ivite în
calea unei mari construcții în inima
muntelui. Ieșirea din impas se dato
rează prezenței hotărîtoare a ingine
rului Dinu Munte, care aduce cu sine
nu numai împuternicirea de la centru,
ci si un exemplar spirit de inițiativă,
energie, competență profesională și,
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DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
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• Astăzi vă scriu despre activi
tatea
întreprinderii
Antrepriză
Construcții Montaj Vîlcea, cu al
cărei secretar al organizației de
partid, Constantin Ivan, am stat
îndelung de vorbă, iși începe scri
soarea statornicul nostru corespon
dent voluntar Alexandru Rezea din
Rm. Vilcea. S-ar putea să fiu
contrazis, dar eu cred că un .alt
domeniu de muncă mai frumos,
mai bărbătesc și care să-ți ofere
satisfacții mai mari ca acela al
construcțiilor greu se poate găsi.
Ce-ai durat cu mîinile și mintea
ta se vede, și se vede de departe,
edificiile ridicate rămînînd ca o
dovadă de putere și cutezanță a
acestui timp, zestre din beton și
sticlă pentru generațiile viitoare.
Printre realizările de prestigiu ale
acestor minunați oameni — con
structorii vîlceni — să amintim
frumoasele blocuri de locuințe ri
dicate în preajma gării din Rm.
Vilcea sau pe cele de pe bulevar
dul Tudor Vladimirescu,
zonele
Știrbei Vodă șl Lenin-Sud, edificii
la parterul
cărora s-au deschis
moderne unități comerciale sau de
prestări servicii. Se află în fază
de finalizare
sau au fost deja
predate Ia cheie
un număr de
peste 90 de apartamente pe strada
Libertății, zona maternității și
Lenin-Sud. Dar nu numai muni
cipiul Rm. Vilcea se poate mindri
cu faptele de muncă ale vajnicilor
constructori vîlceni.
în Călimănești, de pildă, au fost construite
două blocuri de locuințe, în Olănești — hotelul U.N.C.A.P. și încă
un bloc de locuințe pentru localnici,
la Drăgășani, de asemenea, un alt
bloc de locuințe se află în curs de
predare. „Succese deloc intimplătoare — afirmă secretarul de partid
pe întreprindere — dacă ținem
seama de faptul că la I.A.C.M.
Vîlcea iși desfășoară activitatea un
puternic
detașament
insumînd
peste 900 de comuniști". Nu-i ușor
să alegi citeva nume de oameni din
I.A.C.M. Vilcea care s-au eviden
țiat in întrecerea socialistă, pentru
că ar trebui să intocmim lungi
liste aproape identice cu ștatele de
retribuire. Tuturor, felicitări și
succese tot mai mari.
© Noutăți din Doclin și Biniș,
județul Caraș-Severin, se intitu
lează,
semnificativ,
scrisoarea
trimisă de corespondentul nostru
loan Rotărescu din orașul Bocșa,
același județ. Două localități cu
agricultori harnici, cu muncitori și

mineri de nădejde. De la Doclin,
corespondentul s-a rezumat să ne
informeze despre eforturile pentru
aducerea apei potabile, prin con
ducte, în casele sătenilor. Au con
tribuit substanțial la săparea puțu
lui lingă izvorul din „Dealul baciu
lui" (deci in deal, pentru a obține
căderea), precum și la extinderea,
cu 1,2 km, a instalației de țevi pină
in comună oamenii muncii de la
cariera de nisip metalurgic a în
treprinderii miniere Bocșa și
S.M.A. Bocșa, precum și numeroși
locuitori ai comunei Doclin.
Din Biniș, sat de olari, meserie
despre care tinerii nu prea mai
știu mare lucru, ni se aduce la
cunoștință o frumoasă și eficientă
inițiativă.
Meșterul olar Ionică
Stefan, laureat al
mai multor
concursuri la edițiile Festivalului
național
„Cîntarea
României",
participant la o serie de expoziții
de ceramică din toate zonele țării,
a înființat o școală a olarilor. Ast
fel, la Casa Pionierilor și Șoimilor
Patriei din municipiul Reșița, în
calitate de profesor. Ionică Ștefan
are o clasă cu 12 copii, care vor
reînvia meșteșugul străbun și vor
duce mai departe, in vreme, arta
ceramicii.
De altfel, micii olari
s-au și afirmat, prin organizarea
unei expoziții cU produse din
ceramică : blide, ulcioare, oale pen
tru lapte, vase de flori, unele vase
pentru fiert mincarea, tăvi etc.
Multe din articolele ceramice de
aici sint cunoscute și peste hotare,
iar la Muzeul Satului din București
se intîlnesc și astfel de obiecte, ce
fac să strălucească brățara de aur
a meseriei de olar din Biniș.
• Corespondentul nostru Vasile
Grigoraș din Hunedoara ne infor
mează despre succesele înscrise în
bilanțul muncii de către siderurgiștii hunedoreni. Mai întîi despre
secția de turnătorie. Oamenii mun
cii implicați cu întreaga energie și
pricepere în înfăptuirea sarcinilor
ce le revin raportează că, pină la
sfîrșitul lunii octombrie, angaja
mentul muncitoresc a fost onorat
prin substanțiale depășiri de plan
la piese turnate din fontă cu 111,77
la sută, din oțel cu 101,60 la sută,
la oțel lichid cu 104,3 la sută. în
aceeași perioadă,
prin aplicarea
unor tehnologii noi, avansate,
rebuturile au fost diminuate cu
aproape 30 la sută. Cu multă grijă
s-a acționat pentru recuperarea și
reutilizarea materialelor refolosibile. La fier vechi, față de preve-

CONTROLUL OAMENILOR MUNCII
Jrmare din pag. I)
mtrolului oamenilor muncii.
Sitația se datorează și faptului că nu
-etutindeni s-a încetățenit metoda
talizării in organizațiile de masă a
iodului în care cei învestiți cu
andatul de a face parte din echiele de control iși fac datoria, iar
tunci cînd asemenea analize au
>c, ele se limitează doar la aspecte
irmale. cum ar fi prezența resectivilor controlori la acțiuni.
Una din trăsăturile de bază ale
tructurii organizatorice a controluji oamenilor muncii constă in
ceea că el unește in activjtatea sa
xperiența maselor cu rigorile le
ii, cu factorii executivi. Așa cum
e știe, activitatea echipelor de conrol al oamenilor muncii se desfăoară sub directa răspundere a contsiilor de coordonare și îndrumare
ile consiliilor locale ale Frontului
Democrației și Unității Socialiste,
•omisii alcătuite din reprezentanți
itit ai organizațiilor componente ale
F.D.U.S., cît și ai consiliilor
de

control muncitoresc al activității
economice și sociale, ai comitetelor
sau birourilor executive ale Consi
liilor populare, inspecțiilor de con
trol specializat ale statului, organe
lor de miliție, precum și ai unită, ților supuse controlului și ai echipe
lor de control. Este vorba deci de
un adevărat for al competențelor, a
cărui menire este de a ajuta pre
gătirea membrilor echipelor de con
trol prin completarea permanentă a
cunoștințelor acestora cu prevede
rile legii și .sarcinile economico-sociale ce le revin, de a le dirija ac
țiunile spre punctele cele mai im
portante ale activității economicosociale, de a urmări corectitudinea
măsurilor luate in urma constatări
lor făcute de echipe, aplicarea lor
operativă, asigurind astfel finalita
tea necesară acțiunilor de control.
Dar dacă in multe localități acti
vitatea echipelor de control al oa
menilor muncii nu se ridică la ni
velul cerințelor și eficienței aștep
tate, aceasta se datorește în mare
măsură și insuficientei preocupări

Din legea privind organizarea și funcționarea
controlului oamenilor muncii
In cadrul formelor instituționalizate in țara noastră, care asigură
participarea nemijlocită a tuturor oamenilor muncii la actul de con
trol asupra modului in care se aplică legile țării in toate domeniile
activității, se distinge controlul oamenilor muncii, care acționează in
baza Legii privind organizarea și funcționarea controlului oamenilor
muncii (Legea nr. 6 din 1972). Subliniind marea importanță a acestei
forme larg democratice de participare a maselor la conducerea
societății, forumul național al unităților de control al oamenilor
muncii din 1977 a adoptat, la inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu,
măsuri pentru perfecționarea acestei activități, recomandind in
acest sens modificări ale amintitei legi, care au și fost adoptate
in același an de Marea Adunare Națională. Din 1977, anul in care
a fost republicată Legea nr. 6/1572, au avut loc alte două consfătuiri
pe țară ale echipelor de control al oamenilor muncii, care s-au con
stituit in adevărate momente de analiză exigentă și perfecționare a
activității acestora, in virtutea atribuțiilor conferite prin lege.
Reamintim citeva din prevederile legii:

• „Controlul oamenilor muncii acționează ca un factor de edu
cație civică, contribuind la dezvoltarea unei atitudini Înaintate a perso
nalului muncitor din unitățile de servire publică, la generalizarea experien
ței bune, la combaterea manifestărilor de neglijență, nepăsare și lipsă
de răspundere față de interesele populației și păstrare a avutului obștesc,
la respectarea legalității socialiste", (Preambul, alin. 3).
• „Conducătorii unităților controlate sint obligați să analizeze defi
ciențele constatate de echipele de control al oamenilor muncii și să sta
bilească măsuri pentru inlăturarea acestora. In cazul in care inlăturarea
deficiențelor necesită timp, aceștia vor comunica, in cel mult 3 zile,
organelor ierarhic superioare, măsurile luate și vor face propuneri pentru
inlăturarea deficiențelor care depășesc competența lor. Măsurile luate de
conducătorii unităților controlate se consemnează in registrul unic de
control, precizindu-se termenul de executare și persoana care răspunde
de îndeplinirea lor.
Organele ierarhic superioare unităților controlate sint obligate să
verifice dacă conducătorii unităților din subordine© lor au luat măsurile
necesare pentru soluționarea constatărilor și propunerilor echipelor de
control al oamenilor muncii". (Art 28).
• „Conducătorii unităților controlate, precum și conducătorii și alt
personal muncitor din organele ierarhic superioare, care se fac vinovați
de lipsă de interes in examinarea și valorificarea constatărilor și pro
punerilor făcute de echipele de control al oamenilor muncii, răspund
disciplinar, material, administrativ, civil sau penal, după caz, potrivit
legii". (Art. 29, alin. 1).

vremea
Prognoza meteorologică pentru in
tervalul cuprins Intre S decembrie (ora
Z0) — S decembrie (ora 20). In țară :
Vremea va fi rece, iar cerul mal mult
noros in majoritatea regiunilor, exceptind sud-vestul, unde va fi variabil.
Ninsori temporare vor cădea in jumă
tatea de nord-est a țării, Îndeosebi in
prima parte a intervalului, pe arit mai
restrlnse in celelalte regiuni, vintul va
mai prezenta unele intensificări
din
sector predominant nordic, mai ales in

estul țării șl la munte tn prima parte a
intervalului. Temperaturile minime vor
fi cuprinse intre minus 15 șl minus 5
grade, pe alocuri mai coborlte în nor
dul șl centrul țării, iar cele maxime
vor fi cuprinse între minus 6 și plus 4
grade, mai scăzute tn zonele joase din
centrul țării. Dimineața se va produce
ceață cu depunere de chiciură în ves
tul șl centrul țării.
La București: Vremea va fi rece, iar
cerul mal mult noros. Temporar va
ninge in prima parte a intervalului.
Vintul va prezenta intensificări trecă
toare în primele zile.
Temperaturile
minime vor fi cuprinse între minus 10
ți minus 6 grade, iar cele maxime în
tre minus 3 șl plus 1 grad.

a comisiilor de coordonare și în
drumare, formalismului și superfi
cialității modului in care 'acestea iși
îndeplinesc, atribuțiile. Caracterul
adesea superficial și abstract al in
struirii membrilor echipelor de
control are urmări negative asupra
consistenței inseși a constatărilor
controalelor întreprinse. Adeseori,
chiar informările acestor comisii
despre activitatea echipelor de con
trol se rezumă la enumerarea ac
țiunilor de control întreprinse și la
o inventariere a lipsurilor consta
tate. Or. această
atitudine
este
clar că nu poate duce la rezultatele
așteptate, nu poate avea in nici un
caz efectul social dorit.
Uneori, datorită și lipsei de in
transigență a comisiilor de coor
donare și îndrumare, a organelor
controlului de stat, unii conducă
tori ai unităților controlate se eschi
vează pină și de la răspunsurile
cuvenite în urma sesizărilor și pro
punerilor făcute de echipele de oa
meni ai muncii și, ignorînd legea,
principiile societății noastre, favori
zează astfel acumularea de nere
guli și abateri. Comisiile de coordo
nare și Îndrumare au datoria de a
acționa cu perseverență și fermi
tate pentru a-i determina pe cei
care lucrează în domeniul servici
ilor pentru populație să înțeleagă
faptul că, fiind la dispoziția cetă
țenilor, a cumpărătorilor, îndepli
nesc un rol important in cadrul di
viziunii muncii societății, rol care
trebuie îndeplinit printr-un com
portament corect și civilizat, model
de cinste și profesionalitate. Tot
odată, așa cum sublinia secretarul
general al partidului, se impune ca
organele de stat — in primul rind
consiliile populare — „să acorde
sprijin efectiv și să acționeze pe baza
sesizărilor și propunerilor oameni
lor muncii in vederea inlăturăril
neajunsurilor și îmbunătățirii acti
vității". Trebuie să se pună capăt
atitudinii de delăsare a unor con
ducători de unități comerciale, ai
unor domenii destinate serviciilor
pentru populație, care iau cunoș

„Iubesc pe Mimi. Geo“.
Citim cu uimire și revoltă
inscripția scrijelită cu lite
re de-o palmă in scoarța
• unui stejar secular. Ce
poate avea comun înscrisul
acesta barbar cu gingășia
și discreția firească ce în
soțesc dintotdeauna senti
mentul nobil al iubirii ? Ca
să nu mai întrebăm ce poa
te avea de-a face cu o
comportare civilizată.
de
demnitate și responsabili
tate cetățenească. Au fost
tăiate — gîndiți-vă la arte
rele unui om ! — vasele
care duc sevele pămîntului
către mindra coroană. Ste
jarul a fost mutilat.
Tot aici, in pădurile din
preajma Ceahlăului, un
autocamion
și-a
scurs
uleiul uzat tn apele unui
piriu in care, pină adi
neaori, sclipeau solzii păs
trăvilor. Dunga maronie,
ucigătoare, se întinde tot
mai mult, la vale, murdă
rind malurile, pingărind
limpezimea undelor...
Deodată, omul care ne
însoțește o pornește in
goană către liziera
unei
păduri de unde se zărește
un fir de fum. Cițiva ti
neri aprinseseră un foc lin
gă niște tufișuri, lingă niș
te uscături. Nu fierb ni
mic, nu prăjesc nimic si
nici nu se încălzesc la foc.

tință de lipsurile sesizate de echi
pele de control, se angajează for
mal să ia măsuri în vederea înlă
turării neajunsurilor, dar
tărăgă
nează înfăptuirea lor sau chiar le
dau uitării. în fond, o asemenea
atitudine Înseamnă încălcarea fla
grantă a legii.
O dată cu măsurile pentru per
fecționarea și imbunătățirea calita
tivă a controlului exercitat de echi
pele de oameni ai muncii se impu
ne și extinderea exercitării aces
tuia și in domenii care, deși sint
prevăzute de lege și solicitate intens
de cetățeni, sint rar frecventate de
ecfiipele de oameni ai, muncii. Este
vorba de șantierele pentru construc
ția de locuințe, unde simțul gospo
dăresc și exigențele echipelor de
control ar putea contribui mai mult
la asigurarea calității lucrărilor,
respectarea graficelor de dare în
folosință; de unitățile financiare, de
administrație publică, culturale și
sanitare, de transport în comun sau
de întreprinderile de administrație
locativă care execută reparații la
locuințe. Se cuvine de
asemenea
subliniat că, deși s-au făcut ănumiți
pași în ce privește exercitarea con
trolului oamenilor muncii in me
diul rural, acest control
rămîne
considerabil în urma dezvoltării^*
economico-sociale a satului româ
nesc, unde
elementele
specifice
orașului pătrund tot mai mult in
condițiile de muncă și viață ale ce
tățenilor.
Așa cum se subliniază în docu
mentele Congresului al XIV-lea,
cadrul generos oferit de sistemul
democrației noastre muncitoreștirevoluționare, însuși procesul îna
intării societății noastre spre înfăp
tuirea mărețelor țeluri socialiste și
comuniste, rezolvarea unor proble
me economico-sociale tot mai com
plexe impun perfecționarea
con
tinuă a activității echipelor de con
trol al oamenilor muncii la nivelul
exigențelor actuale, al onorării man
datului acordat de societate.

Complexul comercial din comuna Ținea, județul Bihor
Foto : Ovidiu DAN, corespondent voluntar

deri, s-au înregistrat depășiri de
115 tone, iar la cenușa de plumb
de 20 de tone. S-au economisit, in
perioada amintită, 14 689 kWh,
502 mc de gaz metan și 60 000 mc
gaz de cocs. Și secția construcții
metalice a combinatului siderurgic
se prezintă cu realizări pe măsura
eforturilor colectivului de oameni
ai , muncii din acest important
sector de activitate. La producția
industrială s-a obținut un spor,
față de plan, de 8 la sută, iar la
producția fizică de 22 la sută. Secția
se situează astfel pe un loc fruntaș
în întrecerea socialistă.
© Cooperativa „Unirea meșteșu
garilor" din orașul Curtea de Argeș,
cu sediul in strada Mihai Bravu,
bloc E-15, are in subordine și o
secție de spălătorie și curățătorie
chimică — ne scrie din Curtea de
Argeș Ion Micuț. La începutul lunii
octombrie a.c. am dat la curățat
un covor prin centrul de primire
al cooperativei, situat în bulevar
dul R.S.R., bloc Unic. Nu știu
cum :— și nimeni n-a reușit să mă
lămurească pină azi — dar acest
covor a dispărut fără urmă.
Ca răspuns la sesizarea mea,
conducerea cooperativei a găsit cu
cale să mă despăgubească, lucru
firesc după părerea mea. Nefiresc
însă mi s-a părut atunci cînd, deși
covorul era aproape nou, din va
loarea lui mi s-au reținut 30 la
sută, restul sumei fiind recuperat
prin „contribuția" angajaților co
operativei, ce iși desfășoară activi
tatea in secția respectivă. Cum și-o
desfășoară se vede. Consider că
„sancțiunea" aplicată de conduce
rea cooperativei nu este de fapt o
sancțiune, ci o invitație ca, și pe
viitor, oricare dintre angajații sec
ției respective dorește să-și procu
re un obiect de valoare, să-1 facă
nevăzut pentru ca apoi să-l plă
tească cu 30 la sută mai puțin.
După cum am auzit, cazul meu
nu este singular. Iată de ce cred
că se impune din partea conduce
rii cooperativei un control riguros
și o supraveghere strictă a celor
care își permit să-și nesocotească
sarcinile de serviciu, punind oa
menii pe drumuri și lipsindu-i de
bunurile lor. Iar sancțiunile —
atunci cînd se aplică — să pre
vadă, pe lingă achitarea integrală
a obiectului dat dispărut, și o
amendă usturătoare celor răspun
zători.
Subscriem întru totul șl aștep
tăm pe adresa redacției răspunsul
conducerii cooperativei „Unirea
meșteșugarilor" din Curtea de Ar
geș.
© Corespondentul nostru volun
tar Nicu Sbuchea ne scrie din,
Hațeg : Recent a avut loc în
județul
Hunedoara cea de-<»
XlV-a ediție a manifestării cul
turale sugestiv intitulate „Dini
toată inima". In cadrul acesteia,
poeți țărani din mai multe județe
ale țării s-au întîlnit cu locuitorii
din Răchitova, Crișan și Rîu de
Mori, recitind din cele mai inspira
te creații ale lor dedicate patriei și
partidului. Creatorii populari au
avut prilejul să Viziteze Muzeul da
Istorie și Arheologie de la Sarmițșgetusa, Casa Memorială „Crișan"
și Complexul Muzeal Țebea. Ma
nifestarea s-a bucurat de un real
succes în rîndurile iubitorilor da
poezie din județul nostru.

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT
® Direcția județeană de poștă și telecomunicații
Mehedinți : Urmare a scrisorii adresate redacției ziaru
lui „Scinteia" de către Nicolae C. Marin din DrobetaTurnu Severin privind activitatea de încasare a taxe
lor pentru abonații telefonici, vă comunicăm cele ce
urmează :
S-au luat măsuri organizatorice pentru emiterea
facturilor in termen și ajungerea avizelor cu 10 zile
înainte de expirarea perioadei de încasări, precum și
evitarea aglomerației la ghișeele de încasări taxe
posturi telefonice ; propunerea privind descentrali
zarea activității de încasare a taxelor la mai multe
oficii P.T.T.R. a fost reținută și se vor analiza posibi
litățile de organizare ; lista abonaților telefonici din
județul Mehedinți se va edita în cursul anului 1990.
® Consiliul Județean al Sindicatelor Bihor : La pro
punerea noastră, tovarășul Covaciu Roman, autorul
scrisorii adresate ziarului „Scinteia", a fost expertizat
medical după care, în baza recomandărilor medicale,
comisia socială din unitate i-a asigurat un loc de
muncă intr-un singur schimb, în condițiile cerute de
starea sănătății sale. S-a convenit cu șeful secției ca
autorul scrisorii să nu mai intre în atelierul de vopsitorie pentru executarea unor faze de lucru și să-și
exercite meseria numai in atelierul montaj, la com
pletare. Modul de soluționare a problemelor ridicate
în scrisoare a fost discutat cp autorul, acesta declarîndu-se mulțumit.
0 întreprinderea Electronica Industrială : în legătu
ră cu sesizarea tov. Ioniță Ștefan referitoare la înca
drarea fiului său Ioniță Florian, absolvent al școlii
profesionale nr. 20, promoția 1987, revenit in 1989 după
satisfacerea stagiului militar, vă comunicăm urmă
toarele : tovarășul Ioniță Florien a fost încadrat la
același loc de muncă unde a lucrat înaintea plecării
din întreprindere pentru satisfacerea stagiului mili
tar.

O Comitetul Județean Botoșani al P.C.R. : „Se con
firmă faptul că agenții fiscali de la Consiliul Popular
Comunal Flămînzi — Nistor Pavel, împreună cu Zamfirescu Aurel și Brinză Petru — deplasîndu-se în te
ren pentru a încasa debitele cetățenilor din satul Cdrdun au ajuns și la locuința familiei Aionicesei Euge
nia... S-a discutat cu sus-numita și cu ceilalți cetățeni
menționați în scrisoare asupra celor reclamate, recunoscînd că agenții fiscali nu erau sub influența al
coolului, însă aceștia i-au bruscat, luîndu-le lucrurile
din casă. La fel s-a discutat și cu agenții fiscali, cit
și cu primarul comunei referitor la comportarea celor
în cauză.
Scrisoarea a fost rezolvată de Jitarasu Mihai, pre
ședintele C.U.A.S.C.—Flămînzi (care semnează și re
feratul de cercetare — n.n.).
Nu, cu părere de rău trebuie să spunem că scri
soarea nu a fost rezolvată în nici un fel. O simplă
discuție cu cei ce se fac vinovați de abuz in serviciu,
de un comportament incalificabil, brutal față de niște
oameni pașnici, care — a se reține pentru că este
foarte important ! — se aflau în casele lor nu rezolvă
problema, deci nici sesizarea, nici pe departe.
In scrisoarea adresată redacției se afirmă categoric,
intre altele, că agenții fiscali „avind starea avansată
de beție, au distrus ușa, s-au introdus în locuință
unde, cu de la sine putere, au percheziționat casa"...
etc. etc.
După cum se vede, sint prea grave faptele pentru a
fi rezolvate printr-o discuție. Se cer reluate cercetă
rile și adoptate măsuri ferme, în spiritul legalității
noastre socialiste, care nu admite în nici un caz nepedepsirea celor ce comit abuzuri și nedreptățesc un om
al muncii. Iată de ce retrimitem scrisoarea Comitetu
lui Județean de Partid Botoșani, de unde așteptăm un
răspuns la obiect, cu menționarea măsurilor luate.

Rubrică realizată de Neculai ROȘCA

Laurențiu DUȚA

— Atunci de ce l-ați
aprins și mai ales intr-un
loc interzis ? ii întrebăm.
— Așa, din simplă fru
musețe. ne răspunde unul,
ridicind
nepăsător
din
umeri.
— Am crezut că aici, in
pădure, departe de lume,
poți face ce vrei, adaugă
altul cu vădită incon
știență.

roana munților" pentru is
toria poporului roman și
binefacerile ei de azi. ca
imens rezervor de oxigen,
ca veritabil „dirijor" al
circuitului apei, ca reazim
și regenerator al solului.
La un moment dat
se oprește din nou și
examinează cu multă aten
ție un pilc de arbori.
— Este un lot pe care-l

al Ceahlăului — o adevă
rată dizertație despre eco
logie, despre societate și
natură, despre răspunderea
pentru prezent și viitor.
— Grija statornică a
partidului, a secretarului
său
general.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru
această mare avuție a țării
este reconfirmată in Programul-Directivă
adop-

care lucrează aici de 31 de
ani neîntrerupt^
— Intr-o zi, pe care
numai bună n-o putem de
numi, meteorologii de la
stația Toaca ne-au semna
lat un incendiu izbucnit ne
undeva, prin apropiere de
cabana Dochia, ca urmare
a neglijentei unor excursio
niști. Arde pădurea ! Sil
vicultorii au sărit ca unul.

Pădurea și ...uscăturile
Pină la urmă, focul a fost
stins și am crezut că lu
crurile se termină o dată cu
aceasta. Dar nu'a fost așa.
Inginerul Costache Rusu,
șeful Inspectoratului Silvic
Neamț, a organizat „la
fața locului" o adevărată
„gardă", formată din cițiva pădurari, care să ve
gheze aici mai multe zile
la rind. Măsura ni s-a pă
rut exagerată, dar n-am
zis. deocamdată, nimic. Si
asta deoarece Costache
Rusu, fiu, nepot și străne
pot de pădurari din Neamț,
ne vorbea cu o infinită
dragoste despre pădure,
despre ce a însemnat „co-

studiez tn permanență de
mai mulți ani, ne spune el.
pentru a constata și a pu
tea combate efectele po
luării. Trăim intr-o lume
in care substanțele nocive
nu cunosc granițe și au
efecte deosebit de dăună
toare. In Europa centrală
au pierit multe specii de
arbori, iar in Franța, Italia
și alte țări anul acesta su
prafețe mari de păduri au
fost devastate de incendii.
Prin alte părți tăierea ira
țională a pădurilor are
drept consecințe accentua
rea secetelor cumplite, îna
intarea deșertului...
In amfiteatrul magnific

tat
de Congresul al
XIV-lea, care subliniază că
„vor fi înfăptuite, in con
tinuare, prevederile -Pro
gramului național
pen
tru conservarea și dez
voltarea fondului fores
tier-, în concordantă
cu
cerințele economiei națio
nale, ale asigurării protec
ției mediului înconjurător".
Sintem angajați cu toată
ființa, cu toată capacitatea
noastră in înfăptuirea aces
tui program.
Un exemplu deosebit de
grăitor al acestei depline
angajări ne este oferit *
de șeful Ocolului Silvic
Ceahlău, Mihai Bulai, om

Locul cu pricina se află în
coasta muntelui și la el se
ajunge cu mare dificultate,
chiar și fără nici un fel- de
povară. Oamenii s-au căță
rat pe Ceahlău (centimetru
cu centimetru, cărind in
spinare pungi mari de plas
tic cu apă. După stingerea
focului, am păzit locul
timp de o săptămână.
De data aceasta
n-am
mai aminat întrebarea care
mă frăminta mai demult :
— Totuși această înde
lungată „gardă" nu-l o mă
sură exagerată ?
— Nu, deoarece incen
diile nu sint numai de li
tieră, adică de suprafață,

nu sint numai de corona
ment, ci — lucru știut de
mai puțină lume, inclusiv
de excursioniștii care fac
un foc, îl sting și cred că
cu asta e gata — și subte
rane. Rădăcinile copacilor
se transformă in adevăra
te fitile, iar focul — ațițat de
curenții dintte stinci și de
pe coastă, care alcătuiesc
efectul de tiraj — izbuc
nește cine știe unde și cine
știe după cît timp. De asta
pe Ceahlău, zi și noapte,
neîntrerupt. 24 de ore din
24. pe vreme bună 'sau pe
vreme rea, noi veghem pă
durea de urmările trăznetului, ale gestului incon
știent de a zvirli la intimplare un capăt de țigară,
de tot ce i se poate intimpla rău. Veghem pădurea,
o creștem, ne îngrijim
de ea.
Avem convingerea că
aici, in pădurile Ceahlău
lui. in marele rezervor de
sănătate și de frumusețe
al României, am intilnit
doi oameni de ispravă, pă
trunși de sentimentul da
toriei. Am intilnit doi co
muniști, care, fără s-o de
clare, dovedesc prin fapta
de zi cu zi că sint patrioți.
oameni ai unei adevărate
conștiințe.

Gh. ATANASIU
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P£ DRUMUL LUMINOS DEȘCHjȘ
DE MARELE FORUM COMUNIST
Istoria, memorie vie a timpului,
este oglinda în care popoarele se
privesc pentru a se cunoaște mai
bine. Pentru a trasa cu mai mult
realism, în raport cu tradițiile na
ționale, cu potențialul creator acu
mulat de-a lungul secolelor, drumul
spre viitor.
Din această perspectivă a evocat
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în ma
gistralul Raport prezentat la Con
gresul al XIV-lea al partidului, isto
ria patriei. Pentru că în lumina
evoluției poporului, din cele mai
vechi timpuri șl pînă în prezent, se
asigură o mai profundă analiză a
stadiului pe care l-a atins socialis
mul în România. Secretarul general
al partidului arăta în acest sens :
„Edificarea cu succes a noii orîn
duiri socialiste In patria noastră con
stituie o continuare legică a proce
sului istoric de formare a poporului
român, a națiunii române, a statului
național unitar român, a luptei îm
potriva dominației străine, a asu
pririi, pentru libertate și indepen
dență, pentru progres economic și
social".
în viziunea istorică, largă și atot
cuprinzătoare,
a
conducătorului
partidului și statului nostru, trecu
tul, prezentul șl viitorul constituie
o unitate legică. Noua gindire des
pre istorie, fundamentată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, în care în
tregul proces al evoluției poporului
nostru, veac după
veac,
generație
după
generație.
este înfățișat în
complexitatea sa
pornește de la
analiza științifică
a realităților so
ciale, de la înfă
țișarea
faptelor
așa cpm s-au
petrecut, în de
plin consens cu
adevărul
vieții.
Analiza științifi
că. profundă și
multilaterală a trecutului ne ajută
să înțelegem mai bine realizările
din anii socialismului, cu deosebire
In ultimii 25 de ani, importanța edi
ficării noii orînduiri pentru dezvol
tarea economico-socială a României.
După Congresul al IX-lea, istoria
patriei a fost repusă în drepturile
sale legitime. Lecțiile trecutului au
devenit sursă de înnoiri socialiste,
In deplin consens cu tradițiile sănătoase de muncă și de viață ale
poporului român. Și au devenit, totodată, reflectorul sub care țara și-a
privit prezentul, și-a evaluat, In toa
tă măreția lor, înfăptuirile socia
liste. Intr-o perioadă scurtă, așa
cum se subliniază în Raportul pre
zentat Ia Congresul al XIV-lea,
„România a parcurs mai multe etape
de dezvoltare — de la vechea orîn
duire burghezo-moșierească, In care
■ existau încă puternice forme feu
dale In viața economică, socială și
politică, Ia etapa făuririi societății
socialiste multilateral dezvoltate".
Se evidențiază astfel adevărul că
numai în condițiile socialismului
România a devenit, dintr-o țară slab
dezvoltată,
agrar-industrială,
un
stat industrîal-agrar, cu o industrie
modernă, dezvoltată pe baza celor
mai noi cuceriri ale științei șl teh
nicii, cu o agricultură socialistă în
plin progres.
Acesta este stadiul actual al evo
luției societății românești. Econo
mia națională modernă, știința, lnvățămîntul, cultura, democrația mundtorească-revoluționară, deplina egalltate socială, clădite pe temelia
trainică a proprietății socialiste, sînt
valori fundamentale care definesc
prezentul țării șl 11 prefigurează
drumul spre viitor. Ele se înteme
iază pe principiile socialismului ști
ințific. Pe noile realități ale țării.
Dar, In același timp, au ca izvor
mereu viu istoria patriei.
O țară care ar Încerca să se des
partă de trecutul său ar râmîne»
suspendată ■ în spațiu și în timp.
Fiindcă și-ar pierde rădăcinile. Dacă
poporul vrea să-și cunoască bine tre
cutul, trebuie să-și cunoască bine
istoria. Din cartea de istorie se des
prinde, pentru oamenii prezentului,
imaginea vremurilor ce s-au scurs, a
înfăptuirilor înaintașilor. Dar trecu
tul este încorporat in realitățile ce
ne înconjoară. Pentru că poporul a
durat valori nemuritoare. Astfel de
valori dăinuie în prezent, vor dăinui
și in viitor.
Timpul, scria Eminescu, este o idee
ce leagă faptă de faptă. Timpul pa
triei, oricît de grele au fost condi
țiile, a legat laolaltă momente de

creștere demografică și de dezvol
tare economico-socială. Faptele isto
riei sînt obiective. Viața, în desfășu
rarea ei, constituie dovada supremă
că aici, pe pămîntul străbun, au fost
durate trainice temelii progresului
social, în condițiile în care s-au
afirmat cu putere setea de libertate
și independență, unitatea națională.
Faptele, așa cum s-au petrecut,
rămîn veșnice și ele nu pot fi șterse
din marea carte a trecutului. Oricîte
încercări se fac, în unele cercuri de
peste hotare, de a se preamări foste
le imperii multinaționale, de a se
eluda politica de dominație, de asu
prire națională și socială a altor
popoare, nu poate fi ascuns faptul că
afirmarea puternică a idealului na
țional, în toate teritoriile locuite de
români, cu deosebire în viitoarea re
voluțiilor de la 1784, 1821 și 1848, a
constituit un factor fundamental de
progres. Și nu poate fi ascuns ade
vărul că pentru acest măreț ideal au
bătut cu putere inimile tuturor locui
torilor din țările române. Așa cum
era firesc, așa cum era drept, el și-a
aflat împlinirea în Unirea de la,
1859, In proclamarea independenței
de stat, în 1877, în Marea Unire de
la 1 Decembrie 1918. Actul istoric al
constituirii statului național unitan
român nu a fost dăruit de nimeni.
Poporul, prin vrerea lui, a împlinit
acest vis de veacuri. Toate acestea
le-a înfăptuit poporul. De la tribuna

sebire după Congresul al IX-lea.
Opțiunea patriotică a partidului, a
secretarului său general, de a asigu
ra o rată înaltă a acumulării, de 30
la sută din venitul național, pentru
a ține pasul cu competiția dezvoltă
rii ce se desfășoară pe plan mondial,
a întrunit acordul întregului popor.
Drept urmare, avuția națională a
sporit continuu. In anul viitor,
ultimul an al actualului cinci
nal, valoarea avuției naționale a
poporului român va fi de peste 5 660
miliarde lei. Dincolo însă de aceste
înfăptuiri, s-a dezvoltat, în acești
ani, ceea ce am putea defini drept
fondul marilor sentimente. Al senti
mentelor simple, dar puternice și
durabile, ce fac din cei peste 23 de
milioane de oameni, cîți trăiesc azi
în România'socialistă, o națiune pu
ternică, unită. Desigur, o națiune so
cialistă, ce se definește atît prin
comunitatea de teritoriu, de limbă,
de psihologie, cît și prin unitatea de
cuget și de fapte în folosul țării.
Sinteza acestor sentimente puternice
și durabile constituie încrederea în
forța și invincibilitatea socialismu
lui, afirmate cu putere de secretarul
general al partidului în Raportul
prezentat la Congresul al XIV-lea și
confirmate de viață, de istorie.
încrederea în socialism, înrădăci
nată în conștiința poporului român,
se exprimă pe deplin în munca sa
rodnică pentru ridicarea patriei pe
trepte tot mai
înalte de progres,
de civilizație. Și
se exprimă în obiectivele cuteză
toare
stabilite
pentru viitor.
Partidul, secre
tarul său gene
ral, împreună cu
poporul, au pro
iectat drumul tă
rii pînă în anii
2000—2010.
Au
fost elaborate, în
acest sens, ample programe de modernizare a industriei, de perfecționare a organi
zării muncii, a întregii societăți, de
transformare a naturii, în condițiile
corttinuității înfăptuirii noii revolu
ții agrare, de sistematizare teritoria
lă, de omogenizare tot mai puternică
a societății, ce au fost adoptate de
marele forum comunist.
Drumul spre viitor este prefigurat
In istoricele documente ale Con
gresului al XIV-lea al partidului. Li
niile directoare ale drumului spre
viitor trasează imaginea impresio
nantă a patriei noastre în actuala
etapă a edificării societății socialiste
multilateral
dezvoltate.
~
Poporul
român are astfel șansa de a privi în
viitor cu certitudine,' de a raporta
realizările din prezent, fără egal in
întreaga istorie a patriei, la nivelurile de dezvoltare la care urmează să
se situeze în viitor societatea româ
nească, pe toate planurile vieții eco
nomice și sociale. In perioada ce
urmează, România va intra în faza
superioară a înfăptuirii Programului
de edificare a societății socialiste
multilateral dezvoltate și asigurării
condițiilor de trecere la transpu
nerea în fapt a principiilor comu
niste de muncă și de viață. In acest
sens, se va accentua dezvoltarea in
tensivă a tuturor sectoarelor da
activitate, se vor realiza o nouă cali
tate a muncii și vieții, un nivel teh
nic tot mai ridicat al întregii producții și un nivel tot mai înalt de
civilizație.
Istoria este plină de învățăminte,
De-a lungul timpului, pe teritoriul
patriei noastre au evoluat și s-au
dezvoltat toate orind Jirile sociale pe
care le-a cunoscut omenirea. Din
propria sa experiență poporul român
s-a convins că în condițiile exploa
tării, bazate pe proprietatea privată
asupra mijloacelor de producție, ale
nedreptății și inegalității sociale, nu
se poate asigura deplina valorificare
a resurselor țării, atît a celor mate
riale, cît și a celor umane. Numai în
condițiile socialismului vor putea fi
înfăptuite cutezătoarele obiective
pentru viitorul cincinal și în per
spectivă, pînă în anii 2000—2010.
Viața a dovedit că progresul multi
lateral al patriei poate rodi namai pe
solul fertil al muncii creatoare a
poporului. Al dăruirii. AI abnegației.
Al revoluției și construcției socia
liste. Și poporul român, în frunte cu
partidul său unic revoluționar, este
hotărît să muncească cu dăruire, cu
abnegație, să străbată cu fermitate
dramul trasat de Congresul al XIVlea.

Permanența și superioritatea
Congresului al XIV-lea, tovarășul
Nicolae Ceaușescu arăta : „Adevăra
tul făuritor al istoriei, al vieții, al
națiunii și al independenței este
poporul insuși ; el a fost acela care
în nici o împrejurare nu a capitulat,
a ținut sus steagul luptei, cîteodată
cu grele pierderi, dar a făcut totul
pentru a asigura viitorul urmașilor
Iui, viitorul poporului nostru".
O concluzie de mare actualitate, ce
se desprinde din analiza evoluției;
României moderne, este aceea că
Marea Unire de la 1 Decembrie 1918
a deschis un drum larg pentru dez
voltarea forțelor de producție, a
economiei naționale, dar noile con
diții nu au putut să fie pe deplin
valorificate. O cauză fundamentală o
constituie menținerea proprietății
private asupra' mijloacelor de pro-i
ducție, a inegalităților economice,
sociale și politice proprii orînduirilor întemeiate pe exploatare. împo
triva proprietății capitaliste, a ne-,
dreptăților și inegalităților s-au ridi
cat cu putere la luptă clasa munci
toare, celelalte clase și categorii so
ciale asuprite, în frunte cu partidul
comunist.
Forța și tăria Partidului Comunist)
Român au izvorît din trainica legătu
ră cu poporul, din năzuința fierbinte
de a înfăptui, pe pămîntul patriei, o
nouă orînduire, a dreptății și a echi
tății. Aceste adevăruri .ale istoriei
patriei se înscriu, în prezent, între
sursele legitimității rolului conducă
tor al partidului, în calitatea sa da
centru vital al societății.
Partidul comunist, avînd drept
călăuză principiile socialismului ști
ințific, ale materialismului dialectic
și istoric, a trasat drumul țării în
construcția noii orînduiri. Și a con
dus direct, pe baza strategiei revolu
ționare, marea operă de înfăptuire a
socialismului în țara noastră. Acum,
întregul nostru popor trăiește într-o
societate nouă, pe care singur și-a
făurit-o prin muncă rodnică, sub
conducerea partidului. In acest pro
ces revoluționar, un întreg univers
uman, de preocupări, de aspirații, de
împliniri, s-a schimbat în mod ra->
dical. Oamenii înșiși s-au schimbat
în mod radical. Și-au schimbat con
diția, modul de a gîndi, de a munci,
de a fi, pe care le-au adaptat noului
lor statut de făuritori de istorie. De
constructori ai socialismului șt
comunismului. „Toate acestea —
sublinia, în Raportul prezentat Con
gresului al XIV-lea, tovarășul
Nicolae Ceaușescu — demonstrează
cu putere marea forță a socialismu
lui".
Țara a crescut continuu în acești
ani de construcție socialistă, cu deo-

Adrian VASI1ESCU

Cronica

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Finlanda, marți a avut loc, în
Capitală, o manifestare culturală or
ganizată de Institutul Român pentru
Relațiile Culturale cu Străinătatea și
Asociația de Prietenie Româno-Finlandeză. In acest cadru, au fost pre
zentate impresii de călătorie și s-au
vizionat filme documentare finlan
deze.
Au participat membri ai conducerii
I.R.R.C.S. și Asociației de Prietenie
Româno-Finlandeză, reprezentanți ai
Ministerului Afacerilor Externe, un
numeros public.
Au fost de față Osmo Kock, amba
sadorul Republicii Finlanda la Bucu
rești, membri ai ambasadei.
A participat, de asemenea, o dele
gație a Asociației de Prietenie Finlanda-România, aflată intr-o vizită în
țara noastră.

Cu același prilej, a fost deschisă la
Casa de Cultură a I.R.R.C.S. o expo
ziție de grafică finlandeză.
★

La Muzeul de artă al Republicii
Socialiste România s-a deschis, marți,

Situată pe Valea
Cernei, la 160 metri
altitudine și la 20 ki
lometri depărtare de
Ohșova,
stațiunea
Băile Herculane are
o climă continentală
de tranziție cu in
fluențe mediteranee
ne, cu ierni blinde și
veri răcoroase, vinturi
slabe și nebulozitate
redusă. între factorii
naturali de cură se
remarcă apele mine
rale termale sulfuroa
se, clorurosodice, calcice, bicarbonatate, clorurosulfatate.
sodice
și magneziene. Sta
țiunea este recoman
dată pentru trata
mentul deosebit de eficient în afecțiuni
ale aparatului loco
motor (degenerative,
inflamatorii, abarticulare, posttraumatice),
ale sistemului nervos
periferic, metabolice
și boli de nutriție,
Dispune de hoteluri
moderne cu baze proprii de tratament, de
condiții bune pentru
servirea mesei la res
taurante și pensiuni.
Există aici numeroa
se posibilități pentru

Constructorii bucureșteni de lo
cuințe, asemenea tuturor lucrători
lor de la marile obiective economico-sociale menite să-i confere
Capitalei înfățișarea unei metropo
le moderne, își întețesc eforturile
pentru încheierea acestui an cu un
bilanț rodnic, pentru pregătirea în
cele mai bune condiții a anului vii
tor. Ritmuri înalte de lucru se în
registrează pe toate șantierele din
cartierele Militari, Colentina, Vitan-Laborator, Foișor, GrădinariÎor-Splai, Doamna Ghica, Ramuri
Tei, Stoian Militaru — Giurgiului,
Piața Victoriei, Știrbei Vodă —
Plevnei.
Ca urmare a măsurilor tehnico-organizatorice inițiate în toate
antreprizele, brigăzile și formațiile
de lucru — ne spune tovarășul Ni-

MUREȘ : Realizări
Oamenii muncii de pe cele trei
platforme ale întreprinderii „E“
lectrocentrale" Mureș
~~
— Iernut,
Fîntînele și Tirnăveni — obțin
succese deosebite în întrecerea so
cialistă. Astfel, în perioada care a
trecut din acest an, ei au pulsat
în magistralele energetice ale țării, în plus față de sarcinile de
plan, peste 350 milioane kWh energie electrică. Acest succes are
la bază preocuparea statornică a
lucrătorilor de aici pentru asigu
rarea funcționării în deplină si-

Noile succese înregistrate în cro
nica muncii pentru țară confirmă
seriozitatea, înalta pregătire profe
sională care au făcut cunoscută
măiestria constructorilor portuari,
care efectuează ample lucrări de
extindere a portului Constanța,
marea poartă maritimă a țării. Prin
finalizarea a noi dane și cheiuri,
unde vor putea acosta nave de
mare tonaj, prin amenajarea de
locuri de adăpostlre în noul bazin
și spații de depozitare a mărfuri
lor, colectivul de oameni ai muncii
din cadrul întreprinderii Antrepri
ză Construcții Hidrotehnice Por
tuare Constanța au raportat înde-

FOTBAL. Pe stadionul Dinamo
din Capitală s-a disputat ieri me
ciul dintre echipele Dinamo Bucu
rești și Universitatea Cluj-Napoca,
din cadrul etapei a 16-a a campionatului diviziei A la fotbal. Partida s-a încheiat cu scorul de 6—1
(1-0) în favoarea formației Di-

4.
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petrecerea
timpului
liber (cluburi, cinema
tografe, muzeu), pen
tru excursii la obiec
tivele turistice din
împrejurimi.
Bilete pentru cură
balneară sau odihnă

se obțin de la agen
țiile oficiilor județe
ne de turism și filia
lele I.T.H.R. Bucu
rești, precum și de la
comitetele sindicatului
din întreprinderi și
instituții.

Președintele Republicii Finlanda
HELSINKI

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Finlanda, vă adresez sincere feli
citări și cele mai bune urări de prosperitate și pace pentru poporul finlan
dez prieten.
‘

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

guranță a complexelor agregate din
dotare și finalizarea, inainte de
termen, a reviziilor și reparațiilor
capitale -prevăzute pe acest an. De
remarcat că prin realizarea cu 67
de zile înainte de termen a re
parației capitale cu modernizări la
grupul energetic nr. 6 de 200 MW,
de la Centrala Termoelectrică lernut, energeticienii de aici și-au
creat condiții pentru a realiza pină
la finele anului în curs o pro
ducție suplimentară de 321 600
MWh energie electrică. (Gheorghe
Giurgiu).

gionala Cluj ocupă un loc de frun
te în ceea ce privește dezvoltarea
și modernizarea transportului fero
viar din țară. Ca urmare a inves
tițiilor realizate după Congresul al
IX-lea al partidului, concretizate
in dublarea și electrificarea unora
din rețelele importante de căi fe
rate, extinderea mecanizării și a
comenzilor automate a triajelor,
dotarea cu mijloace de automati
zare și electronice a unităților, vo
lumul mărfurilor transportate a
crescut, față de 1965, de 2,5 ori, iar
productivitatea muncii de aproape
2,5 ori. (Marin Oprea).

plinirea planului pe patru ani din
actualul cincinal și' depășirea
' ~ '
cu
peste 346 milioane lei a prevederilor la activitatea de construcțiimontaj. Acționînd în lumina prețioaselor orientări cuprinse în ma->
gistralul Raport prezentat Congreșului al XIV-lea de secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, acest puternic detașament muncitoresc este
hotărit să contribuie mai substan
țial la sporirea întregii activități,
intensificîndu-și eforturile în do
meniul cercetării și modernizării
proceselor tehnologice de construc
ții hidrotehnice. (Lucian Cristea).

Poporul finlandez sărbătorește,
la 6 decembrie, Ziua sa națională,
mareînd momentul de Însemnătate
istorică de acum 72 de ani, cind
Finlanda și-a proclamat indepen
dența de stat.
Popor talentat și harnic, de o
tenacitate* impresionantă, finlan
dezii au reușit să domine aspri
mea naturii, asigurînd cu deose
bire în perioada postbelică
o
dezvoltare intensivă a economiei
naționale, prin valorificarea su
perioară a resurselor naturale ale
țării. Roadele acestei activități
s-au concretizat în realizări re
marcabile, exprimate
deopotrivă
în nivelul tehnologic înalt atins
intr-o serje- de ramuri ale indus
triei siderurgice și petrochimice,
de echipamente și instalații elec
tronice și electrotehnice, ca și in
domeniile arhitecturii și urba
nisticii
moderne,
în
creațiile
pe tărîmul artei și culturii.
Ponderea
deosebită
a
indus
triei forestiere în economia fin
landeză — 30 la sută din pro
ducția industrială națională, ocupînd a șasea parte din forța de
muncă — a dus 'a dezvoltarea
unui important sector de construc
ții,mecanice pentru utilajele ne
cesare acestei ramuri, ca și pen
tru export. Avînd în vedere că
unii factori care au favorizat, în

tv
19,00 Telejurnal © înfăptuim hotârîrite
marelui forum al comuniștilor ro
mâni!
19,25 în dezbatere : Documentele Con
gresului
al XIV-lea
al P.C.R.
O Formarea și dezvoltarea con
științei socialiste, patriotice, revo
luționare a omului nou — obiec
tiv fundamental al programului
ideologic al partidului. Documen
tar
19,50 Țara în anul Congresului al XIVlea al P.C.R. • Horezu — prezent

trecut, creșterea industrială și-au
epuizat acțiunea, in prezent, eco
nomia țării trece printr-un pro
ces de ajustare ce are ca obiectiv să o păstreze în actualele
limite, ceea ce presupune eforturi
de modernizare a proceselor de
producție și mai ales menținerea
competitivității produselor pe plan
internațional.
Stimulate de convorbirile la ni
vel înalt, desfășurate la București
și Helsinki, tradiționalele relații de
prietenie și colaborare românofinlandeze cunosc o dezvoltare
continuă pe multiple planuri —
politic, economic, cultural și tehnico-științific. Un rol deosebit in
impulsionarea legăturilor românofinlandeze l-au avut documentele
semnate in urma înțelegerilor con
venite cu prilejul convorbirilor
din 1985 dintre președintele Re
publicii
Socialiste
România,
Nicolae Ceaușescu, și președintele
Finlandei, Mauno Koivisto, în
direcția extinderii și diversificării
schimburilor comerciale, cooperă
rii economice în domenii de in
teres reciproc. Extinderea colaboră
rii româno-finlandeze, .conlucrarea
celor două țări în scopul consoli
dării păcii și securității în Europa
și în lume corespund aspirațiilor
celor două țări și popoare, cauzei
păcii și înțelegerii internaționale.

și perspective. Documentar. Pro
ducție a Studioului de Film TV
20,05 Trăim decenii de împliniri măre
țe. Versuri și cintece patriotice,
revoluționare
20.35 Agricultura — programe prioritare
20,55 File de glorioasă istorie © Rolul
istoric al clasei
muncitoare în
viața poporului nostru. Documen
tar
21,15 Generația Epocii Nicolae Ceaușescu
— generația victoriei socialismului
în România © Legămîntul tinerei
generații: România anului 2000 —
o țară cu un loc demn, de bună
stare și fericire în rîndul națiuni
lor libere ale lumii
21.35 Te cîntăm, Iubită țară!
Muzică
ușoară românească
21,50 Telejurnal.

Obiecte utile în orice gospodărie
Concepute de reputați meșteri ai
întreprinderii Mecanice Cugir, cele
două mașini automate de spălat
rufe aflate la vînzare : Automatic
și Automatic super, execbtă automat
cicluri de prespălare, spălare, în
călzire, stoarcere și tratamente
speciale ca : apretare, parfumare,
albăstrire, înnălbire. Față de sura
tele lor Alba Lux (în cele patru
variante — 7, 8, 11, 12), mașinile
automate, prin numărul mare de
programe adecvate tuturor sorti
mentelor de rufe, asigură o calita
te îmbunătățită de spălare, cu un
consum redus de energie electrică,
siguranță în exploatare, o mane
vrare mult mai simplă.
Existente în toate magazinele de
profil și în raioanele specializate
ale marilor magazine de stat din
întreaga țară, Automatic și Auto
matic Super sînt însoțite la cum
părare de un pliant cu instrucțiuni
privind modul de funcționare al
acestora și, firește, de actul de ga
ranție pe timp de un an. Oricum,
instrucțiunile detaliate trebuie în
sușite de orice cumpărător pentru
a asigura longevitatea mașinilor.
Important de reținut e și faptul,
după cum ne spunea Florica Cosma, șef de raion la Unitatea nr. 104
București, pendinte de întreprin
derea „Tehnometal", că întreținerea
mașinilor în perioada de garanție
și postgaranție se efectuează de
personalul reprezentanțelor tehnice
ale întreprinderii Mecanice Cugir
din orașele de reședință de județ.

Cert e un lucru : că ambele ma
șini, încă de la lansarea pe piață,
și-au dovedit din plin eficiența.
★

Printre obiectele de uz casnic și
gospodăresc utile oricărei gospodă
rii se numără, și aspiratoarele de
praf. Procurarea unuia din cele șase
tipuri de aspiratoare aflate la ora
actuală la vinzare în unitățile de
profil și în raioanele specializate
ale magazinelor’comerțului de stat'
din țâră ' asigură ’îgieha, salu-ah
britatea
oricărei
locuințe.
E
vorba de aspiratoarele de praf
AP 20 S, AP 21, AP 10, AP 10E,
Super și Ajax ale căror caracteris
tici le recomandă de la sine : pu
tere de absorbție mărită, ușor ma
nevrabile, capacitate sporită de înmagazinare a prafului, o exploa
tare igienică datorită, echipării acestora cu saci de hîrtie' colectoare.
Dotate cu perie complexă cu
funcțiuni multiple pentru curățirea
suprafețelor plane, cu perie triun
ghiulară pentru mobilă, cu duză
îngustă pentru spații greu accesibi
le (calorifere), cu duză lată pentr.u
tapițerie, îmbrăcăminte groasă, cu
tub flexibil și două țevi prelungi
toare, inclusiv cu diferite piese de
rezervă, aspiratoarele menționate
sînt practice, utile, cu un design
modern, cu un consum rațional de
energie și la prețuri mai mult decit rezonabile.

Marta CUIBUȘ

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

i

Agențiile oficiilor județene de
turism și filialele I.T.H.R. Bucu
rești oferă, în această perioadă,
bilete la Sîngeorz-Băi. O stațiune
recomandată pentru tratament cu
bune rezultate in afecțiuni ale tu
bului digestiv și hepatobiliare ;
metabolice și de nutriție ; cardio
vasculare.
Secretul eficacității curei bal
neare Ia Sîngeorz-Băi poartă trei

ale energeticienilor

CONSTANȚA : Succese ale constructorilor portuari

<■

* .. .

colae Bojan, secretarul comitetului
de partid al sectorului construcții
. — măsuri care au vizat creșterea
productivității muncii, dezvoltarea
micii mecanizări și folosirea ele
mentelor tipizate, în perioada care
a trecut din acest an au fost pre
date oamenilor muncii din Capi
tală peste 12 000 de apartamente.
O atenție deosebită am acordat
creșterii calității lucrărilor efectua
te, sporirii gradului de confort.
In prezent se lucrează intens pe
șantierele Plevnei — Știrbei Vodă,
Piața Victoriei, Vitan, Uverturii,
unde brigăzi complexe de construc
tori, zidari, zugravi acționează
energic în vederea predării neîntîrziate a unui număr important de
apartamente. (Gheorghe Ioniță),

CLUJ : Modernizarea transportului feroviar
Colectivul Regionalei de Căi Fe
rate Cluj obține realizări deosebite.
„Pînă în prezent — ne-a relatat
inginerul Teodor Groza, directorul
general al Regionalei — numeroase
stații de călători, triaje, depouri
de locomotive, ateliere de zonă
pentru reparații și întreținere, sec
ții de expediție, camionaj și meca
nizare și-au onorat în devans sar
cinile de plan pe primii patru ani
ai actualului cincinal. De aseme
nea, și-a îndeplinit prevederile de
plan pe patru ani ai cincinalului și
Antrepriza de Construcții-Montaj
Căi Ferate. La această dată, Re-

Domnului MAUNO KOIVISTO

★

Cu prilejul Zilei naționale a Thai
landei, ambasadorul acestei țâri la
București, Praphot Narinthrangura
Na Ayutnya, a oferit, marți, o re
cepție.
Au participat Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale,
miniștri, reprezentanți ai conducerii
un,or ministere și instituții culturalartistice, generali și ofițeri, ziariști.
Au fost prezenți șefi de misiuni
diplomatice acreditați în țara noastră.
(Agerpres)

BUCUREȘTI : Ritm intens de lucru pe șantierele
de locuințe

• La Sîngeorz-Băi
M - ’

o expoziție de miniaturi ruse. Pie
sele prezentate, realizate în vechea
tehnică a decorării obiectelor pe lac,
aparțin unor așezăminte muzeale din
Moscova.
La vernisaj au luat parte membri
ai conducerii Consiliului Culturii și
Educației Socialiste, reprezentanți
ai Ministerului Afacerilor Externe,
Uniunii Artiștilor Plastici, oameni de
artă, un numeros public.
A fost, de asemenea, prezent V. G.
Pozdneakov, însărcinat CU
cu afaceri
ad-interim al Uniunii Sovietice la
București.
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CONDIȚII OPTIME DE ODIHNĂ ȘI ÎNGRIJIRE A SĂNĂTĂȚII
• La Băile Herculane

ZIUA NAȚIONALĂ A FINLANDEI

zilei

nume ; apele minerale : nămolul
mineral de izvor ; gazele naturale
terapeutice, toate avind o valoare
terapeutică ridicată.
Peisajul atrăgător, condițiile de
cazare în camere confortabile, po
sibilitățile de servirea mesei la
restaurant sau pensiune, mijloacele
multiple de agrement și excursiile
atractive în împrejurimi contribuie
la reușita unui sejur de neuitat.

namo. Celelalte jocuri ale etapei se
vor desfășura astăzi, de la ora 13,
după următorul program : Steaua —
F.C. Bihor (stadionul Steaua), Jiul —
Victoria, S.C. Bacău — F.C. Farul,
F.C. Argeș — Flacăra, F.C. Inter —
F.C. Olt, Petrolul — Sportul studen
țesc, Politehnica Timișoara — Uni
versitatea Craiova, Corvinul —
F.C.M. Brașov.
JUDO. Campionatul diviziei A la
judo s-a încheiat cu victoria echi
pei Dinamo București, urmată in
clasamentul final de formațiile
Steaua București și Dinamo Bra
șov.
VOLEI. • In cadrul campionatu
lui diviziei A la volei masculin s-au
disputat trei partide, încheiate cu
următoarele rezultate : Calculatorul
București — C.S.M.U. Suceava
3—1 ; Viitorul Bacău — Electroteh
nica Bistrița 3—0 ; Tractorul Bra
șov — Relonul Săvinești 3—0. 9 Re
zultate înregistrate în prima manșă
din turul II al cupelor europene de
volei feminin : „Cupa campionilor
europeni" : Ț.S.K.A. Sofia — Slavia
Bratislava 3—0 ; Feuerbach (R.F.
Germania) — Racing Club France
0—3 ; Post Viena .— Avero Sneek
(Olanda) 2—3 ; Mladost Zagreb —
Uralocika Sverdlovsk 1—3 ; Dynamo
Berlin — Dinamo Tirana 3—1 ; Mon
tana Lucerna — Teodora Ravenna
(Italia) 0—3 ; „Cupa cupelor" : Alma
Ata — K.F.U.M. Oslo’3—0; R.C. Can
nes — Tongres (Belgia) 3—0 ; Trak
tor Schwerin — Plomien Sosnowiec
3—0 ; Delta Lloyd (Olanda) — Phila Salonic 3—0 ; Tungsram Bu
dapesta — Galatasaray 3—0 ; U.N.I.
Basel — Cucine Reggio (Italia)
0—3; „Cupa confederației europene":
San Lazzaro (Italia) — Bayern Lohhof (R.F. Germania) 0—3 ; Gunes
Sigorta (Turcia) — T.S.C. Berlin
1—3 ; Orbita Zaporo'je — E.M.L.A.K.
Ankara 3—0'; Lichtenwoorde (Olan
da) — Elite Geneva 3—1 ; Akademik
Sofia — V.C. Schwerte (R.F. Ger~
mania) 0—3.
SCHI. „Cupa mondială" la schi
a programat pe pirtia de la Vail
(Colorado) o probă feminină de slalom uriaș cîștigată de austriaca
Anita Wachter cu timpul de 2T8”
29/100. Pe locul doi. americana Dian
ne Roffe (2T9”ll/100), iar locul trei,
campioana elvețiană Vreni Schnei
der (2T9”59/100). In clasamentul ge
neral conduce Anita Wachter
(80
puncte), urmată de vest-germana
Michaela Gerg (63 puncte).

Concurs interjudețean al teatrelor populare
și muncitorești
La Centrul de Creație și Cul
tură Socialistă „Cîntarea Româ
niei" al Sindicatelor din Slati
na a debutat, marți, cea de-a
IX-a ediție a Concursului inter
județean al teatrelor populare și
muncitorești, organizat de Co
mitetul județean pentru Cultură
și Educație Socialistă Olt. în co
laborare cu Consiliul Județean
al Sindicatelor.
Integrată în cadrul etapei de

teatre
0 Teatrul Național
(14 7171, Sala
Mare): Ultimul set — 18; (sala Am
fiteatru) :
Cineva te iubește — 18 ;
(sala Atelier): Autograf — 18
O
Filarmonica ,.George Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital de
orgă Ursula
Phillipi
(Mendelsohn
Bartholdy, Reger, Hans-Peter Tiirk,
Franck, Paul Richter) — 18
• Opera Română
(13 18 57):
Don
Pasquale — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48): Prin
țesa circului — 18
• Teatrul ,.Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu,
14 75 46):
Mizantropul — 18;
(sâla
Grădina
Icoanei, 11 95 44): A treia țeapă — J8
• Teatrul Mic (14 70 81) : Maidanul cu
dragoste — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Uși
le împărătești — 19
• Teatrul „Nottara" (59 31 03,
sala
Magheru):
Burghezul gentilom —
18; (sala Studio): Al patrulea ano
timp — 18,30
• Teatrul Giulești (sala
Majestic,
14 72 34): Arta conversației — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase*
(sala Savoy, 15 56 78): Toată lumea
știe fotbal — 18
• Ansamblul artistic ..Ropsodia Ro
mână" (13 13 00): De tine, dorul mă
leagă — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) 1
Mary Poppins — 9
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria): Aventurile Iui Plum-Plum
— 15; (sala Cosmonauțllor, 11 12 04) j
O fetiță mai cu moț — 15

masă a actualei ediții a Festiva
lului Național „Cîntarea Româ
niei", această manifestare artis
tică reunește colective teatrale
de amatori din județele Vîlcea,
Teleorman, Arad, Mehedinți,
Suceava, Caraș-Severin, Buzău,
Dolj, Argeș și Olt, care vor pre
zenta piese din repertoriul dra
maturgiei clasice și contempo
rane.
(Agerpres)

• Circul București (10 41 95): „Arena
atracțiilor" (R.P. Bulgaria) — 18,30.

cinema
• Nea Mărin miliardar: BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
© Rochia albă de dantelă: BUZEȘTI
(50 43 58)
—
15; 17; 19, PACEA
(71 30 85) — 9; 11; 13; 15; 17: 19.
• Cei care plătesc cu viața: MUNCA
(21 50 97) — 15; 17; 19, FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. '
• Recital în grădina cu pitici — 9;
11; 13; 15, Misterele Bucureștilor —
17; 19: DOINA (16 35 38).
© Revanșa: FERENTARI (80 49 85) —
15; 17; 19, POPULAR (33 15 17) — 15;
17; 19.
• Un studio în căutarea unei vedete:
VIITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19.
0 Un comisar
acuză:
GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
© Declarație de dragoste : DRUMUL
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19.
• De Ia cuvint la imagine: PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,30; 14: 17; 19,30.
• Nu e ușor cu bărbații: LUCEA
FĂRUL '(15 87 67) — 8,45; 10,45; 13;
15,15; 17,30; 19,30.
© O seară de iarnă la Gagra: LUMI
NA (14 74 16) — 9: 11 ; 13; 15; 17: 19.
• Omul din Rlo: STUDIO (59 53 15) —
10‘ 12,15; 14,30; 16,45: 19.
• Ultima ninsoare: TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15: 17; 19.
« Potopul (I—II) : UNION (13 49 04) —
9; 12,30: 16; 19.
• Nu vă jucați cu dragostea!: COTROCENI (81 67 88) — 15; 17: 19.
•
Misiune
specială:
VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.

LA NAȚIUNILE UNITE

Mesaje de felicitare adresate tovarășului
Fermă condamnare a măsurilor
Nicolae Ceausescu cu prilejul realegerii
de constrîngere politică și economică
in funcția de secretar general al P.C.B. împotriva țărilor in curs de dezvoltare
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Aș dori să folosesc, atît personal, cit și in numele Comitetului Național
al Partidului Comunist din S.U.A., acest plăcut prilej pentru a vă exprima
cele mai calde felicitări pentru realegerea dumneavoastră în funcția de
secretar general,
Sîntem convinși că, sub conducerea dumneavoastră și a conducerii
Partidului Comunist Român, vor continua să se înfăptuiască construcția pe
mai departe a socialismului și o viață tot mai bună pentru poporul român.
Vă dorim multă sănătate și mari. succese și vă transmitem cele mai
călduroase salutări tovărășești.

GUS HALL
Președinte național

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu prilejul realegerii dumneavoastră in funcția de secretar general al
Partidului Comunist Român, de către Congresul al XIV-lea, vă exprimăm
înalta noastră apreciere pentru politica constantă de pace, progres și drep
tul la autodeterminare a fiecărei națiuni pe care Republica Socialistă
România o promovează pe plan internațional.
Congresul Național African reliefează în mod deosebit poziția consec
ventă a României în eliminarea regimului de apartheid din Africa de Sud.

ALFRED NZO
Secretar general al A.N-C.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

In numele meu personal, in numele conducerii, al cadrelor și membrilor
Partidului Sirian Național Social din Liban și din exterior, vă adresez dum
neavoastră și Partidului Comunist Român cele mai calde felicitări cu prilejul
realegerii in înalta funcție de secretar general al partidului, expresie a încre
derii și devotamentului poporului român în politica Partidului Comunist
Român.
Cu ocazia participării la Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist
Român, care și-a încheiat.lucrările prin realegerea dumneavoastră în funcția
supremă de secretar general, am putut constata călduroasele sentimente de
prețuire cu care vă înconjoară poporul român prieten, hotărîrea nestrămu
tată a conducerii Partidului Comunist Român de a ridica România pe noi
trepte de civilizație și progres, servind interesele fundamentale ale harni
cului, întreprinzătorului și eroicului popor român.
Ne exprimăm deosebita apreciere față de lupta sa îndelungată pentru
libertate și independență, fiind deplin' convinși de forța mereu reînnoită a
socialismului in România, de justețea politicii partidului pe care 11 conduceți
cu înțelepciune pentru a servi interesele vitale ale poporului.
Folosesc acest prilej pentru a vă reînnoi asigurarea că partidul nostru
va acționa pentru întărirea. continuă a relațiilor de prietenie cu Partidul
Comunist Român, in interesul comun al popoarelor noastre, pentru impulsio
narea și dezvoltarea tot mai largă a acestor relații.
Vă asigurăm că partidul nostru salută propunerea dumneavoastră de
organizare a unei intilniri a partidelor comuniste și progresiste pentru a
analiza noile fenomene din țările socialiste, fiind gata să dăm curs acestei
invitații.

DAOUD EL-BAZZ
Președintele Partidului Sirian Național Social

ANGOLA:

și

Demers în sprijinul încetării focului
realizării

reconcilierii

LUANDA 5 (Agerpres). — Ango
la a propus convocarea la 21 decem
brie a unei reuniuni la nivel înalt a
celor opt state africane membre ale
comitetului însărcinat cu aplicarea
acordului de la Gbadolite privind
încetarea focului și a tuturor ope
rațiunilor militare pe teritoriul an
golez — transmit agențiile China
Nouă și A.D.N. Șefii de stat din An
gola, Zair, Congo, Gabon, Zambia,
Zimbabwe, Mozambic și Sao Tome
și Principe urmează să analizeze noi
propuneri de pace care să permită

naționale

aplicarea acordului menționat și a
rezoluției de la Kinshasa.
Acordul de la Gbadolite, semnat
la 22 iunie anul acesta, a fost în
călcat de nenumărate ori de grupa
rea rebelă „Unita". Așa cum se arată intr-un comunicat al guvernului
angolez, de la încheierea acordului
de la Gbadolite, membrii acestei
grupări au ucis, în cursul unor ac
țiuni militare pe teritoriul Angolei,
730 de persoane civile și au rănit alte
1 207. Elementele rebele au distrus
unități industriale, căi ferate, depo
zite, centrale electrice și poduri.

Inflația în țările Pieței comune
PARIS 5 (Agerpres). — Prețurile
cu amănuntul au crescut, in medie,
cu 0,5 la sută în luna octombrie în
cele douăsprezece țări membre ale
C.E.E. — informează ziarul francez
„Le Monde", citind un raport al Euro
stat, dat publicității la Bruxelles.
Rata medie anuală a creșterii pre
țurilor in țările C.E.E. se ridică acum
la 5,3 la sută. Cele mai mari rate sînt
înregistrate de Grecia (13,8 la sută)
și Portugalia (12,3 la sută), Marea
Britanie fiind, la rîndul său, confrun
tată cu presiuni puternice în dome
niul inflației.

LONDRA 5 (Agerpres). — Minis
trul britanic al finanțelor, John
Major, a afirmat că guvernul conser
vator a comis in trecut o serie de
greșeli în conducerea economiei, care

r
I

au dat naștere cunoscutelor dificul
tăți, in special unui deficit comercial
uriaș — de circa 30 miliarde de do
lari — și unei rate mari a inflației,
care a ajuns la o valoare anuală de
șapte la sută.
Răspunzînd întrebărilor Comitetu
lui special pentru probleme financia
re al Camerei Comunelor, John Major
a subliniat — după cum transmite
agenția China Nouă — că guvernul nu
a apreciat bine ritmurile de creștere
ale anilor 1987 și 1988, nici impactul
real al crahului de la bursele de ac
țiuni de acum doi ani. Privind în
urmă — a subliniat el — constatăm
că noi am'relaxat politica monetară
chiar în momentul în care ea ar fi
trebuit să fie mai strictă. Aceasta a
dus la creșterea inflației și a defici
tului comercial.

ILE DE PRESA
e scurt
CONVORBIRI
SOVIETO
—
BULGARE. La Moscova au avut
loc convorbiri între Mihail Gdrbaciov, secretar general al C.C. al
P.C.U.S., președintele Sovietului
Suprem al U.R.S.S., și Petăr Mladenov, secretar general al C.C. al
P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al R.P. Bulgaria. Au
fost abordate probleme ale relații
lor bilaterale și unele chestiuni ale
actualității internaționale.

CONGRESUL UNIUNII MARO
CANE A MUNCII. La Casablanca
s-au deschis lucrările celui de-al
VIII-lea Congres național al Uniu
nii Marocane a Muncii, Ia care
participă aproape 2 000 delegați din
toate regiunile țării și delegații de
peste hotare. Din țara noastră
participă o delegație a U.G.S.R.
Congresul dezbate probleme pri
vind dezvoltarea economică a ță
rii șl condițiile de muncă și de
viață ale celor ce muncesc din
Maroc. Delegația U.G.S.R. a trans
mis congresului un mesaj de salut.
Lucrările congresului continuă.

ÎNTREVEDERE. Președintele R.F.
Germania, Richard von Weizsăcker,
a conferit Ia Bonn cu președintele
Prezidiului R.S:F. Iugoslavia, Janez Drnovsek, aflat în vizită de
lucru în R.F.G. Cu acest prilej au
fost discutate probleme legate de

situația internațională actuală și
relațiile dintre cele două țări.

EXPOZIȚIE LA BEIJING. Jiang
Zemin, secretar general al C.C. al
P.C. Chinez, și Li Peng, premierul
Consiliului de Stat al R.P. Chineze,
au vizitat expoziția realizărilor
oamenilor de știință din Beijing,
in domeniile industriei, agricultu
rii, construcțiilor și medicinei. Cu
acest prilej, Jiang Zemin a subli
niat rolul hotărîtor care revine
științei, tehnologiei și învățămîntului în procesul dezvoltării socie
tății socialiste, importanța introdu
cerii tehnicii înaintate în toate
ramurile economiei — informează
agenția China Nouă.
PRIMIRE.
Mihail Gorbaciov,
președintele Sovietului Suprem al
U.R.S.S., a primit pe Hans-Dietrlch
Genscher, vicecancelar și ministru
al afacerilor externe al R.F.G.,
care a întreprins o vizită oficială
la Moscova. Oaspetele a avut la
Moscova convorbiri cu ministrul de
externe sovietic Eduard Șevardnadze.

LA BERLIN au avut loc convor
biri între Hans Modrow, președin
tele Consiliului de Miniștri al
R. D. Germane, și Rudolf Seiters,
ministru la cancelaria R.F.G,

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA

Adoptarea

unei importante rezoluții inițiate de România și
celelalte țări din „Grupul celor 77"

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres).
— Comitetul pentru probleme econo
mice și financiare al Adunării Ge
nerale a O.N.U. a adoptat rezoluția
care condamnă folosirea măsurilor
economice ca mijloc de constrîngere
politică și economică împotriva țări
lor în curs de dezvoltare. Inițiat de
România și celelalte țări din „Grupul
celor 77", documentul reliefează gra
va preocupare a majorității state
lor lumii față de intensificarea, în
cele mai diverse forme, a măsurilor
de constrîngere politică și economică
la care statele dezvoltate recurg îm
potriva țărilor în curs de dezvoltare
pentru a le împiedica să-și exercite
drepturile suverane la dezvoltare li
beră și independentă, pe calea alea
să de propriile popoare.
Documentul cere statelor dezvolta
te să se abțină de la exercitarea de
constringeri sau de la orice alte for
me de amestec în treburile interne
ale altor țări, cu scopul de a deter
mina schimbări în sistemul politic și
social al acestora, în politica lor in
ternă și externă. Sînt condamnate
blocadele, embargourile, restricțiile
comerciale și financiare, precum șl
orice alte sancțiuni și măsuri de con
strîngere economică și politică îm
potriva țărilor în curs de dezvoltare,
care sînt incompatibile cu Carta
O.N.U. și cu obligațiile asumate prin
tratate și convenții internaționale.

In rezoluție se subliniază că re
curgerea la astfel de acțiuni are pro
funde consecințe negative asupra
eforturilor pe care le fac țările în
curs de dezvoltare pentru propria lor
dezvoltare economică și socială, afectînd, totodată, situația economiei
mondiale.
In context, se cere secretarului ge
neral al O.N.U. să procedeze la o ana
liză cuprinzătoare a formelor de con
strîngere pe care țările dezvoltate le
utilizează împotriva celor în curs de
dezvoltare. Pe baza acestor analize,
urmează ca Adunarea Generală a
O.N.U. să fie periodic informată asu
pra situației create pentru a se sta
bili acțiuni corespunzătoare.
Rezoluția adoptată • se înscrie, ală
turi de alte documente dezbătute în
actuala sesiune a Adunării Genera
le, cum sînt cele referitoare la Carta
drepturilor și îndatoririlor economice
ale statelor, transferul invers de re
surse din țările în curs de dezvolta
re spre țările dezvoltate, povara da
toriei externe, eliminarea sărăciei și
altele, pe liniă preocupărilor pentru
lichidarea subdezvoltării, soluționarea
globală a problemei datoriei externe
a țărilor în curs de dezvoltare, depă
șirea problemelor grave din econo
mia mondială și asigurarea progresu
lui economico-social pentru toate po
poarele.

România se pronunță pentru o reglementare justă
și durabilă a situației din Orientul Mijlociu
Intervenția reprezentantului țării noastre în plenara
Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres).
— In plenara Adunării Generale a
O.N.U. au avut loc dezbateri privind
situația din Orientul Mijlociu și pro
blema palestiniană, la care au parti
cipat numeroase delegații, reprezentînd toate regiunile geografice ale
lumii.
Luînd cuvîntul în dezbaterile pe
aceste teme, reprezentantul perma
nent al țării noastre la O.N.U. a ară
tat că România s-a pronunțat și se
pronunță cu toată fermitatea pentru
eliminarea forței și a amenințării cu
forța din viața internațională, pentru
soluționarea tuturor conflictelor și
problemelor litigioase din diferite re
giuni ale lumii prin mijloace exclusiv
pașnice.
Au fost prezentate concepția și
propunerile președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru o soluție
globală, justă și durabilă în Orientul
Mijlociu, pentru convocarea în acest
scop a unei conferințe internaționale,
sub egida O.N.U., cu participarea tu
turor părților interesate, precum și a
membrilor permanent! ai Consiliului
de Securitate. Vorbitorul a relevat
faptul că în împrejurările actuale este
mai necesar ca oricînd să se intensi
fice eforturile pentru organizarea
unei asemenea conferințe internațio
nale și să se acorde prioritate consti
tuirii fără întîrziere a unui comitet
pregătitor, care să întreprindă mă
surile necesare pentru organizarea
conferinței.
x
La nivelul Consiliului de Secu
ritate, organ care are de îndeplinit
un rol important în convocarea con
ferinței internaționale — a reamintit

el — trebuie să se facă tot ceea ce
este cu putință pentru eliminarea
obstacolelor care mai persistă in rea
lizarea acestei acțiuni. Consiliul de
Securitate trebuie să folosească în
treaga sa autoritate pentru reglemen
tarea conflictului din Orientul Mijlo
ciu, care amenință pacea și, secu
ritatea internațională — s-a relevat
în intervenție.
în încheiere, vorbitorul a declarat
că România este hotărîtă să sprijine
acțiunile O.N.U. pentru a contribui
la soluționarea globală și trainică a
problemelor din Orientul Mijlociu, la
instaurarea unei păci drepte în re
giune, la consolidarea păcii, secu
rității și cooperării internaționale.

★

Adunarea Generală a Q.N.U. a
adoptat — cu o largă majoritate de
voturi — o rezoluție cu privire la si
tuația din Orientul Mijlociu, in care
se cere convocarea unei conferințe
internaționale de pace în zonă, sub
egida Națiunilor Unite, cu participa
rea tuturor părților interesate, inclu
siv a Organizației pentru Eliberarea
Palestinei, și a celor cinci membri
permanent! ai Consiliului de Secu
ritate. Conferința internațională asu
pra Orientului Mijlociu — relevă do
cumentul — va trebui să dispună de
toate împuternicirile în scopul înfăp
tuirii unei reglementări cuprinzătoa
re și juste a situației din regiune, ba
zată pe retragerea imediată și necon
diționată a Israelului din toate teri
toriile arabe ocupate in 1967 și pe
respectarea drepturilor inalienabile
ale poporului palestinian, inclusiv a
dreptului său la autodeterminare.

„Solidaritate
româno-palestiniaiiă“
Un comentariu al agenției W.A.F.A.
TUNIS 5 (Agerpres). — Sub ti
tlul „Solidaritate româno-palestiniană", agenția de presă WAFA a
publicat un comentariu în care evidențiază solidaritatea României cu
lupta dreaptă a poporului palesti
nian. Relevînd participarea delega
ției Organizației pentru Eliberarea
Palestinei, condusă de tovarășul
Yasser Arafat, președintele Statului
Palestina, la lucrările celui de-al
XIV-lea Congres al Partidului Co
munist Român, în comentariu se sub
liniază :
„România șl președintele ei, to
varășul Nicolae Ceaușescu,
aduc,
prin inițiative originale șl acțiuni
concrete, contribuții de cea mai
mare importanță la procesul vizînd
soluționarea problemelor din Orien

PLENARA. La Atena a avut loc
plenara C.C. al Partidului Comu
nist din Grecia, care a examinat
situația din țară și probleme lega
te de rezultatele ultimelor alegeri
parlamentare. Secretarul general
al C.C. al partidului, Grigoris Farakos, a relevat în cadrul plenarei
că hotărîrea coaliției forțelor de
stingă și progresiste de a participa
la activitatea cabinetului consti
tuie singurul compromis posibil, acesta vizînd stabilizarea situației
din țară și evitarea organizării
unor noi alegeri. El a subliniat, pe
de altă parte, necesitatea menține
rii unității partidului comunist.

LA JAKARTA au început con
vorbiri între delegațiile R.P. Chi
neze și Indoneziei, în vederea re
luării relațiilor diplomatice, sus
pendate în anul 1967 — informează
agenția China Nouă. De ambele
părți s-a exprimat satisfacția în
legătură cu evoluția convorbirilor,
relatează agenția chineză de știri.

tul Mijlociu de o manieră care să
garanteze exercitarea efectivă a
dreptului poporului palestinian la
autodeterminare și să asigure pacea
și stabilitatea în regiune. Propu
nerea referitoare Ia organizarea con
ferinței internaționale de pace în Orientul Mijlociu — formulată, pen
tru prima dată, cu ani în urmă, de
către
președintele
Nicolae Ceaușescu — se bucură în
prezent de un larg sprijin mon
dial. Această conferință constituie,
Ia nivelul opiniei publice române,
palestiniene șl internaționale, cadrul
cel mai potrivit pentru negocierea
și soluționarea tuturor problemelor
Orientului Mijlociu", se arată în
comentariu.

dis Abeba secretariatul general al
Organizației
Unității
Africane
(O.U.A.) și-a exprimat preocuparea
în legătură cu situația din Comore.
S-a cerut ca țările lumii să acțio
neze pentru a se pune capăt actu
lui unui grup de mercenari în
dreptat împotriva Intereselor na
ționale ale Comorelor. După cum
s-a anunțat, președintele Republi
cii Federale Islamice a Comore
lor, Abdel Rahman, și-a pierdut
viața într-un atentat.

ANCHETĂ. Un mare număr de
britanici se opun transferului unei
părți a suveranității țării lor Par
lamentului (vest-) european, re
zultă dintr-o anchetă efectuată de
ziarul „The Times". 55 la sută din
cel chestionați s-au pronunțat îm
potriva unui asemenea transfer ce
ar rezulta din crearea așa-numitei
„piețe unice", proces preconizat să
se încheie în anul 1992.

C.E.E. ȘI CONVENȚIA DE LA
DESEMNAREA NOULUI PRE
LOME. Reprezentanții țărilor mem
MIER IORDANIAN. Regele Hus
bre ale C.E.E., întruniți in sesiune
sein al Iordaniei i-a încredințat lui
la Bruxelles, au ajuns la un acord
Mudar Badran sarcina de a alcă
privind sporirea resurselor finan
tui noul guvern. In aceeași zi,
Mudar Badran a depus jurămîntul
ciare necesare viitoarei Convenții
în calitate de premier. Suveranul
de la Lome, document in baza că
hașemit a cerut membrilor guver
ruia 66 de țări în curs de dezvol
nului demisionar să rămînă în pos
tare din Africa, zona Caraibilor și
turi pină la atribuirea noilor por
Pacificului (A.C.P.) sînt asociate
tofolii. După cum s-a anunțat, ca
binetul iordanian condus de Zaid ’ Ia Piața comună, informează agenția ANSA. Rămîne de văzut
Bin Shaker a demisionat in urma
dacă noua ofertă a C.E.E. satisfa
alegerilor parlamentare desfășura
ce țările asociate pentru a accep
te în Iordania la 8 noiembrie.
ta reînnoirea Convenției de la
Lome. Actuala convenție expiră in
LUARE DE POZIȚIE A O.U.A.
luna februarie 1990.
într-un document publicat la Ad

Săptămîna culturii
românești în Italia
ROMA 5 (Agerpres) — în cadrul
acțiunilor organizate cu prilejul
Săptămânii culturii românești în
Italia, la sediul Academiei române,
Fausto Masi, vicepreședintele Aso
ciației de arheologie din Roma, a
conferențiat despre „Noua realitate
urbanistică din România de astăzi",
în cadrul conferinței au fost releva
te prefacerile ce au avut loc în
România, prin înfăptuirea politicii
de
dezvoltare
economico-socială
echilibrată, armonioasă a tuturor
județelor și localităților țării.

Continuă eforturile
pentru normalizarea
situației din Liban
RIAD 5 (Agerpres). — La Riad s-au
încheiat lucrările Comitetului tripartit
pentru Liban al Ligii Arabe. Miniș
trii de externe din Algeria, Arabia
Saudită și Maroc au examinat ulti
mele evoluții ale situației din Liban,
în cadrul eforturilor întreprinse de
Liga Arabă in direcția normalizării
situației și realizării reconcilierii na
ționale in această țară.
Participanții au dat publicității o
declarație, în care se relevă impor
tanța recunoașterii legitimității ac
tualului guvern libanez de uniune
națională, reafirmînd sprijinul față
de acesta. Totodată, a fost lansat tu
turor formațiunilor politice libaneze
apelul de a da dovadă de moderație
și de a sprijini autoritățile în acțiu
nile lor vizînd normalizarea situației
interne, subliniindu-se că poziția lui
Michel Aoun, fostul șef al guvernului
militar,* reprezintă principalul obsta
col în calea reconcilierii naționale —
informează agențiile de presă.
i
BEIRUT 5 (Agerpres). — Marți
dimineața și în noaptea precedentă
au avut loc puternice schimburi de
focuri la linia de demarcație dintre
estul și vestul Beirutului. Au fost
utilizate arme automate și rachete
antitanc.

„întărirea rolului conducător al partidului condiție esențială a dezvoltării socialismului"
PHENIAN 5 (Agerpres). — întă
rirea partidului și creșterea neîn
cetată a rolului său conducător este
o problemă capitală de care depind
rezultatele revoluției și construcției
socialiste — a declarat Kim Giăng II,
membru al Prezidiului Biroului Po
litic, secretar al C.C. al Partidului
Muncii din Coreea, intr-un interviu
acordat ziarului cubanez „Granma"
și publicat în cotidianul
„Nodon
Sinmun".
„Noi — a spus el — am rămas în
totdeauna fideli principiilor revolu
ționare și am dezvoltat cu succes
revoluția socialistă și edificarea so
cialismului". Aceasta s-a datorat în
tăririi partidului și a rolului său
conducător, fapt deosebit de impor
tant și în prezent.
Referindu-se la edificarea socialis
mului în R.P.D. Coreeană — re
latează agenția A.C.T.C. — Kim
Giăng II a arătat că poporul,
sub conducerea partidului, a reușit
ca, ințr-o perioadă de timp scurtă,
să edifice o țară socialistă puterni
că și suverană pe plan politic, inde
pendentă pe plan economic și capabi
lă să se apere singură. în context,
el a menționat marile obiective reali

„Problemele Americii Centrale trebuie să fie

rezolvate de statele din zonă“
• Intensă activitate diplomatică pentru reluarea întîlnirilor
centroamericane la nivel înalt ® începerea activității grupului
de observatori ai O.N.U.
BUENOS AIRES 5 (Agerpres). —
Miniștrii relațiilor externe din ță
rile „Grupului celor opt", reuniți la
Buenos Aires, și-au exprimat pro
funda preocupare față de situația
din America Centrală, evidențiind
că cei care trebuie să soluționeze
problemele existente în zonă sînt
președinții statelor din regiune, in
formează agenția Prensa Latina.
Totodată, participanții s-au pronun
țat pentru reluarea întîlnirilor cen
troamericane la nivel înalt pentru
găsirea modalităților de înfăptuire
a acordurilor regionale de pace
„Esquipolas 11“ (Guatemala) și de
la Tela (Honduras). De asemenea,
s-a solicitat ca Argentina, Mexic și
Venezuela să asiste ca observatori
la lucrările întîlniril șefilor del stat
centroamericani, programată să aibă
loc săptămîna viitoare la San Jose.

împotriva recrutării,
finanțării și instruirii

mercenarilor
NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres).
— Adunarea Generală a O.N.U. a
aprobat Convenția internațională
Împotriva recrutării, finanțării și
instruirii mercenarilor, deschizînd
astfel procesul de ratificare >a aces
tui document.
După cum a declarat președintele
actualei sesiuni a Adunării Genera
le a O.N.U., Joseph Garba, această
convenție simbolizează dorința sta
telor lumii de a declara ilegale, o
dată pentru totdeauna, activitățile
mercenarilor, care nu numai că au
contribuit la destabilizarea unor
țări, dar au și jefuit localități și
zone rurale întregi din Africa, Ame
rica Latină și Asia.
Convenția „va contribui Ia eradi
carea acestor nefaste activități și la
respectarea principiilor Cartei Na
țiunilor Unite" — se subliniază in
documentul amintit.

După tentativa de lovitură

de stat din Filipine
MANILA 5 (Agerpres). — Forțele
armate filipineze au continuat ope
rațiunile de curățire a punctelor
ocupate de elementele rebele, parti
cipante la tentativa de lovitură de
stat militară. După cum a declarat
șeful Statului Major al armatei, ge
neralul Renato de Villa, unitățile
loiale guvernului controlează situa
ția în țară și în capitală cu excepția
districtului comercial Makati din
Manila, unde elementele rebele mai
ocupă unele imobile, și baza aeriană
din orașul Cebu. El a precizat că în
prezent forțele armate întreprind
măsuri pentru eliminarea punctelor
ocupate de rebeli în special prin
mijloace pașnice. în Manila situația
revine Ia normal. După redeschide
rea magazinelor și instituțiilor gu
vernamentale, marți s-au redeschis
școlile.

zate de poporul coreean în perioada
edificării socialismului.
In prezent, a spus Kim Giăng U,
cercurile imperialiste recurg mai mult
ca oricînd Ia calomnii și la denigra
rea socialismului, își îndreaptă atacu
rile mai ales împotriva țărilor care
apără principiile revoluționare și
urmează calea socialismului. In
aceste condiții, întărirea educației în
spirit revoluționar și a conștiinței
de clasă este mai importantă ca
oricînd. Menționînd că socialismul va
triumfa, el a evidențiat : „Noi vom
continua să luptăm cu fermitate și să
înaintăm pe calea care duce spre so
cialism și comunism".
Pentru reunificarea țării — a de
clarat totodată Kim Giăng II — Nor
dul și Sudul trebuie să formeze Re
publica Democrată Federală Koryo,
pe baza principiilor independenței,
reunificârii pașnice și marii uniuni
naționale.. Programul nostru de
reunificare se caracterizează prin
echitate și realism, deoarece răspun
de dorințelor și Iritereselor fun
damentale ale națiunii, cauzei păcii
și principiului dreptului națiunilor
de a-și hotărî singure soarta.

TEGUCIGALPA 5 (Agerpres). —
Grupul de observatori ai O.N.U. pen
tru America Centrală (O.N.U.C.A.)
a ’început prima fază' a activităților
sale prin Instalarea cartierului ge
neral la Tegucigalpa — informează

agențiile Efet șl I.P.S. Ulterior, ur
mează să stabilească punctele de ob
servare, formele operative și de pa
trulare în zonele de frontieră conflictuale, misiunea grupului fiind de
a evita utilizarea de către grupări
armate a teritoriilor centroameri
cane pentru agresiuni împotriva sta
telor vecine.
MANAGUA 5 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Nicaragua, Da
niel Ortega, a anunțat că va pro
pune omologilor săi centroameri
cani, In cursul întîlniril la nivel
înalț de la San Josă, extinderea pe
rioadei pentru demobilizarea forțe
lor „contras", staționate în Hondu
ras, de la 5 decembrie la 31 decem
brie.
SAN SALVADOR 5 (Agerpres). —
Forțele democratice Insurgente din
Salvador, reunite in Frontul Farabundo Marti pentru Eliberare Na
țională (F.M.L.N.) șl Frontul De
mocratic Revoluționar (F.D.R.), au
scos din luptă în ultimele 23 de zile
1 860 de militari aparținind armatei
guvernamentale — informează postul
de radio „Venceremos" al F.M.L.N.

S.U.A.: Adepții „descurajării nucleare"
nu se dezmint...
• Forțele militare americane au efectuat o două experiență
cu racheta balistică intercontinentală „Trident li" © Washing|
tonul se opune extinderii zonelor denuclearizate
WASHINGTON 5 (Agerpres). —
Forțele maritime militare ale S.U.A.
au efectuat a patra experiență cu
noua rachetă balistică intercontinen
tală „Trident II", in apropierea
coastelor Floridei — a anunțat un
purtător de cuvînt militar ’ ameri
can, citat de agențiile Efe și T.A.S.S.
„Trident II", care poate transporta
12 focoase nucleare și are o rază de
acțiune de 9 000 km, a fost lansa
tă de la bordul submarinului ato
mic „Tennessee", in stare de submersiune.
Lansarea rachetei „Trident II" a
fost precedată de o ciocnire între
două vase ale marinei militare americane cu o navă aparținind or
ganizației internaționale pentru pro
tecția mediâlui înconjurător ..Green
peace". Pentru a zădărnici efectua
rea experienței, un grup de mili
tant! ai organizației au pătruns la
bordul unei nave în zona de secu
ritate stabilită de autoritățile mili
tare americane. Nava, aparținind or
ganizației „Green peace", a fost ava
riată de unul din vasele militare_ americane și, împreună cu două bărci
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cu motoare în care se aflau mili
tant! ai organizației, a fost remor
cată și transportată la o bază mi
litară americană situată în apro
piere.
Sediul din Washington al organi
zației „Green peace" a dat publici
tății o declarație de protest, con
damnând acțiunile agresive nejus
tificate ale forțelor maritime mili
tare ale S.U.A.

★

WASHINGTON 5 (Agerpres). —
Ministrul american al apărării, Ri
chard Cheney, a respins ideea creă
rii de zone libere de arme nucleare.
S.U.A. nu consideră utilă ideea zo
nelor libere de arme nucleare, cum
ar fi Mediterana, a declarat minis
trul american intr-un interviu tele
vizat. El a ținut să reafirme — ve
nind în contradicție cu luările de
poziție a numeroși oameni politici,
cu aspirațiile popoarelor — că „des
curajarea nucleară" ar constitui
chteia doctrinei militare occidentale,
chiar și în cazul in care S.U.A. și
U.R.S.S. și-ar limita sistemele lor
nucleare.

STRĂINĂ

HOTEL „GARA DE SUD"...
sau o problema presanta a Ungariei: oameni tara adăpost
Cotidianul ungar „Nepszava"
publică un fotomontaj care sur
prinde scene dramatice din acest
început de Iarnă : oameni fără adăpost dormind în încăperi fără
geamuri, fără podea și, firește,
fără încălzire — după cum recu
noaște ziarul in nota ce însoțește
aceste Imagini - din Incinta unor
clădiri puse de guvern la dispoziție
celor, nu puțini la număr, ce nu
beneficiază de un minimum nece
sar pentru a închiria o locuință.
Din cauza frigului, mulți din cei
oropsiți se îndreaptă cu predilec
ție spre sălile de așteptare din
gări, informează ziarul, intitulîndu-și, cu amară Ironie, fotorepor
tajul „Hotel Gara de Sud", din
care reproducem imaginile de ală
turi.
Ziarul publică în același număr,
sub titlul „Peste rînd : problemele
celor fără adăpost”, o relatare
despre conferința de presă a pur
tătorului de cuvînt al guvernului,
care informează că între proble
mele Incluse, „peste rînd", pe or
dinea de zi a uneia din ultimele
ședințe ale Consiliului de Miniștri
se numără și lipsa acută de lo
cuințe, „problemă foarte încordată"
pentru Ungaria la ora actuală.
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