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Intr-o atmosferă entuziastă, sub semnul
hotăririi ferme a tuturor oamenilor muncii
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de a intimpina Congresul al XIII-lea

al partidului cu noi și importante realizări,
ieri a început
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN JUDEȚUL OLT
• Oamenii muncii din județul Olt, asemeni
întregului popor, și-au manifestat, într-o
vibrantă unitate de cuget și simțire, dorința
fierbinte ca tovarășul Nicolae Ceaușescu
să fie reales, la cel de-al XIII-lea Congres,
în funcția supremă de secretar general
al partidului
• în preajma „Zilei recoltei", secretarul general
al partidului a analizat la fața locului, cu
lucrătorii ogoarelor și specialiști din cerce
tare, probleme majore ale dezvoltării și mo
dernizării agriculturii
• Dialog fructuos cu oamenii muncii din uni
tăți industriale, măsuri de o deosebită
însemnătate pentru realizarea producției
fizice și a exportului, pentru creșterea sus
ținută a eficienței economice
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, impreunâ cu tovarâșa Elena Ceaușescu, a început, simbâtă, 20 octombrie, o vizită de lucru in județul Olt.
Conducătorul partidului și statului este însoțit de tova
rășii Constantin Dăscălescu, Emil Bobu, Ion Dincă și Silviu
Curticeanu.
Continuînd dialogul nemijlocit șl
rodnic cu făuritorii de bunuri mate
riale și spirituale in probleme esen
țiale ale edificării societății socialis
te multilateral dezvoltate in patria
noastră, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a examinat cu oamenii muncii de pe
cuprinsul județului modul in care se
îndeplinesc obiectivele actualului
cincinal, prevederile mărețului pro
gram de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate si de
înaintare a tării noastre spre comu
nism. Au fost analizate posibilitățile,
căile și modalitățile concrete prin
care județul poate să-și aducă o con
tribuție tot mai importantă la pro
gresul economiei românești, la spo
rirea avuției naționale și ridicarea
bunăstării poporului, la infăptuirea
obiectivelor cuprinse în proiectul de
Directive ale Congresului al XIII-lea
al partidului.

Reintilnirea cu tovarășul Nicolae
Ceaușescu a constituit pentru cei ce
trăiesc și muncesc pe aceste înflo
ritoare meleaguri un nou prilej spre
a-i exprima, direct și cald, nețărmu
rita dragoste, stimă și recunoștință
pentru tot ceea ce a făcut și face
ca înfățișarea ținutului lor, a întregii
țări să fie mereu mai prosperă, pen
tru ca viața oamenilor, a întregului
popor să devină tot mai frumoasă
și mai bogată în împliniri.
Intr-o vibrantă unitate de cuget șl
simțire, ei și-au manifestat, totodată,
dorința fierbinte ca tovarășul Nicolae
Ceaușescu să fie reales la apropia
tul forum al comuniștilor români în
funcția supremă de secretar general
al partidului, văzind in aceasta che
zășia cea mai sigură a înfloririi ne
contenite a patriei, a înaintării
neabătute a țării pe calea luminoasă
a socialismului și comunismului.
Cu aceste însuflețite ginduri si

profunde sentimente a fost lntimpinat tovarășul Nicolae Ceaușescu
încă din primele momente ale sosirii
in județul Olt.
Vizita a început in comuna
Scornicești, veche așezare ro
mânească atit de scumpă și de apro
piată inimilor noastre,- pentru că de
aici s-a ridicat omul de aleasă ome
nie, patriotul înflăcărat, conducăto
rul iubit și încercat, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. care și-a făcut
din slujirea devotată a partidului,
patriei și poporului, a cauzei socia
lismului și păcii țelul suprem al
pilduitoarei sale vieți și activități
revoluționare.
întreaga populație a comunei, de
la cei mai tineri la cei mai vîrstnici,
a venit să-i primească pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa
Elena Ceaușescu, să-i întâmpine cu
flori, cu întreaga căldură a sufletu
lui. Pe fetele tuturor se citea mîndria. bucuria de a-1 primi in mijlo
cul lor pe cel ce conduce destinele
națiunii și care întruchipează cele
mai strălucite virtuți ale poporului
român.
în numele lor, al tuturor locuito
rilor județului, tovarășul Vasile
Bărbulescu, prim-secretar al Comi
tetului județean Olt al P.C.R., a
adresat tovarășului Nicolae

Ceaușescu șl tovarășei Elena
Ceaușescu’ uri cald bun venit.
In cinstea sosirii secretarului gene
ral al partidului, președintele -Repu
blicii. era aliniată o formație alcă
tuită din ostași ai forțelor armate,
membri ai gărzilor patriotice și ai
detașamentelor de pregătire a tine
retului pentru apăriarea patriei, care
a prezentat onorul.
O fanfară militară a intonat Imnul
de Stat al Republicii Socialiste
România.
Un bătrîn țăran cooperator, pre
cum și țineri și tinere in pitorești
costume populare specifice locului
au invitat pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu și pe tovarășa Elena
Ceaușescu să guste din pîinea și
vinul ce rodesc în această vatră de
istorie a țării.
Un băiat și o fată au pus pe
umerii iubiților oaspeți marame cu
sute cu măiestrie din fire de borangic. Pionieri și șoimi ai patriei au
oferit, cu emoție și gingășie, bu
chete de flori.
La locul de aterizare a elicopteru
lui, ca și pe artera principală a co
munei se aflau mii de localnici, de
toate virstele. bărbați și femei, care
purtau
portrete ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu, fluturau stegulete roșii
și tricolore. Dind glas simțămintelor

pe care Ie împărtășeau în aceste
momente deosebite, cei prezenți au
scandat îndelung, cu Înflăcărare,
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și
poporul !“,
„Stima
noastră și
Ceaușescu—România !“,
mîndria,
„Ceaușescu reales la al XIIIlea Congres !“, „i,Ceaușescu—Pace !“.
Formații artistice întregeau, prin
cîntec și dans, atmosfera sărbătorească a zilei.
în această atmosferă însuflețitoare
a început și s-a desfășurat vizita în
comuna Scornicești.
Scorniceștiul se prezintă astăzi ca
o localitate în plină dezvoltare, cu
un puternic potențial economic, cu o
zestre ce-i conferă atributele unei
așezări urbane. în ultimii ani, aici
au fost date în folosință peste o mie
de apartamente în ansambluri de
locuințe ce îmbină intr-un mod ar
monios elementele de artă populară
cu arhitectura modernă.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu -au fost in
vitați să viziteze una dintre cele mai
noi unități economice de pe harta
localității-FABRICA de bere,
situată pe platforma industrială a
Scorniceștiului.
Sint de față Gheorghe David, mi
nistrul agriculturii și industriei ali

Momente din rodnicul dialog de lucru desfășurat, ieri, in județul Olt

mentare, reprezentanți al organelor
locale de partid și de stat.
-Unitatea vizitată este prima din
seria celor 15 obiective similare de
capacitate redusă — circa 50 000 hl
pe an — prevăzute să fie construite
in mal multe județe, în cadrul unui
program elaborat la indicația secre
tarului general al partidului. Se ur
mărește astfel o mai bună aprovi
zionare pe plan local, crearea de noi
locuri de muncă și eliminarea chel
tuielilor de transport. Unitatea de la
Scornicești este realizată cu utilaje
produse în țară.
în timpul vizitei, lng. Gheorghe
Ene, șeful unității, a prezentat uti
lajele și tehnologia aplicată în ca
drul fabricii, conducîndu-i pe oas

peți In secția de Imbuteliere, unda
se remarcă gradul ridicat de auto
matizare a procesului de producție.
Aflată In imediata apropiere, FA

BRICA DE PRODUSE LAC
TATE oferă, de asemenea, o ima
gine elocventă a preocupării pentru
transpunerea in viață a indicațiilor
secretarului general al partidului re
feritoare la crearea în această co
mună, in toate localitățile tării, a
unor unități economice de mică pro
ducție, de înalt randament, care să
valorifice superior resursele de

(Continuare in pag. a Il-a)

Cu prilejul vizitei de lucru în județul Olt a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, și al sărbătoririi „Zilei recoltei", astăzi va avea loc, în
municipiul Slatina, o adunare populară pe care posturile
de radio și televiziune o vor transmite direct, in jurul orei
10,30.
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materii prime agroindustriale din
fiecare zonă.
Ca și la fabrica de bere, oamenii
muncii de aici au făcut conducăto
rului iubit o caldă manifestare de
stimă și prețuire, au ovaționat înde
lung pentru patrie și partid, pentru
secretarul său general.
în numele celor ce lșl desfășoară
activitatea in această întreprindere,
apărută cu mai puțin de un an in
urmă pe platforma industrială din
Scornicești, ing. Constantin Profira
a urat distinșilor oaspeți un căldu
ros bun venit și i-a invitat să vizi
teze principalele sectoare de pro
ducție. Fabrica are în prezent o ca
pacitate zilnică de prelucrare de
35 500 litri lapte și urmează să-și
sporească simțitor șl să-și diversi
fice producția. Parcurgînd sec
țiile de recentie-pasteurizare. de
îmbuteliere. precum și cea de În
ghețată. tovarășul Nicolae Ceausescu
apreciază rezultatele obținute, recomandînd să se manifeste în con
tinuare atenție pentru creșterea
producției, concomitent cu îmbu
nătățirea nivelului ei calitativ, să
se introducă în circuitul productiv o
cantitate cit mai mare de lapte pro
venit din unitățile de stat și coope
ratiste. precum și din gospodăriile
populației din zona Scorniceștiului.
Coloana de mașini străbate din
nou principala arteră de circulație a
comunei. îndreptîndu-se spre abato
rul de păsări. porcine și bovi
ne. In cadrul căruia a fost vizi
tat COMPLEXUL PENTRU

CREȘTEREA Șl INGRÂȘAREA PORCILOR ,n slstem gospodăresc. precum si secția de prepa
rare a făinei furajere din subprodu
sele rezultate de la abator. Din ex
plicațiile date reiese că utilizarea în
hrana animalelor a făinii furajere
— în condiții de eficientă economică
ridicată — asigură o substanțială creș
tere în greutate, la un preț de cost
scăzut. Complexul de creștere și ingrășare a porcilor, care dispune de
o capacitate de 3 000 de capete pe
an. utilizează drept hrană principa
lă pentru animale dovlecii, sfecla
furajeră, lucerna, borhotul de bere
și zerul, obținute fie prin cultivarea
terenurilor disponibile din incintele
unităților agricole de producție, fie
de la unitățile industriei alimentare
din localitate. în același timp, gaz
dele relevă realizările Înregistrate
în direcția exploatării surselor ener
getice neconvenționale, în vederea
economisirii unor importante canti
tăți de combustibil.
Apreciind rezultatele Înregistrate,
•ecretarul general al partidului a
indicat ca In fiecare unitate agricolă
să se dezvolte creșterea porcilor în
sistem gospodăresc, cu amenajări
mai ieftine și mai eficiente, folosindu-se ca hrană resursele din zonă.
S-a recomandat, de asemenea, să 6e
realizeze o instalație pentru tocarea
firartel. destinată porcinelor. In ve
derea dozării ei mai judicioase și a
evitării risipei. A fost apreciată, de
asemenea, preocuparea pentru uti
lizarea în activitatea de producție
a fermei a energiei obținute prin
intermediul panourilor solare.
In cinstea sosirii înalților oaspeți.
In perimetrul noului centru civic al
comunei, a fost organizată o cuprin
zătoare expoziție, reunind produse
industriale șl agroalimentare, reali
zate de harnicii locuitori ai Scorni
ceștiului. Pe mari grafice și panouri
sint Înfățișate
sintetic rezultatele
obținute de consiliul unic agroindus
trial și C.A.P. din localitate la prin
cipalele culturi. în dezvoltarea zoo
tehniei. in folosirea cit mai eficientă
și mai chibzuită a pămîntului. Ingi
nerii șefi ai consiliului și C.A.P.
Scornicești — Ion Vișoiu și Ilie Ma
nea — prezintă producțiile din acest
*n.
Secretarul general al partidului
arată că există suficiente rezerve
pentru ca toate cooperativele agri
cole de producție, inclusiv cea din
Scornicești, sa obțină 8 000 kg grîu
la hectar, iar întregul consiliu agro
industrial din localitate să realizeze
in medie peste 20 000 de kg de po
rumb la hectar, situîndu-se astfel la
nivelul producției obținute de
A.P. Scornicești. Totodată, tovarășul
C.
Nicolae Ceaușescu a cerut să se aplice
tehnologii îmbunătățite în cultura florii-soarelui. să se asigure o densitate
corespunzătoare, astfel incit si în
partea de sud a țării, unde există
condiții optime pentru cultura aces
tei plante, să se obțină producții de
peste 3 000 kg la hectar, la nivelul
celor realizate în cadrul C.U.A.S.C.—
Scornicești.
Apreciind rezultatele înregistrate
în zootehnie, secretarul general al
partidului a indicat să fie continua
tă și dezvoltată tradiția creșterii
oilor, pentru care condițiile din zonă
sint favorabile.

La întreprinderea de produse cărbunoase din Slatina
în standurile expoziției sint reuni
te importante cantități de legume și
fructe produse în această zonă și
care se remarcă prin dimensiuni si
calități nutritive superioare. Rețin
atenția, de asemenea, produsele
apicole realizate în ferma de spe
cialitate.
Un loc‘aparte 11 ocupă în expozi
ție produsele realizate de tinăra in
dustrie locală. începind cu piesele și
subansamblele auto și terminînd cu
o gamă largă de confecții, de obiec
te de artizanat.
în cadrul analizei schiței de siste
matizare a comunei, primarul loca
lității. Constantin Neacșu, a prezen
tat amplasarea noilor ansambluri de
locuințe. Studiind cu atenție mache
tele prezentate, secretarul general al
partidului a cerut să se construiască
și în alte perimetre, astfel Incit
Scomiceștiul să se înfățișeze. în
Întregul său, ca o localitate moder
nă. armonios dezvoltată.
A fost vizitată, apoi, BRUTĂRIA

COOPERATIVEI AGRICOLE
DE PRODUCȚIE,
de curind cu o instalație experimentală
pentru producerea biogazulul. De
remarcat că recuperatorul de căldu
ră reziduală este cuplat cu o baterie
solară. Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a apreciat ingeniozitatea instalației,
faptul că aceasta asigură economisi
rea unei însemnate cantități de com
bustibil convențional, precum si
producerea de apă amoniacală pen
tru irigarea suprafețelor agricole
din apropiere.
Revenind pe tinăra platformă in
dustrială a Scorniceștiului. tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu au vizitat ÎNTREPRIN

DEREA DE CONFECȚII.
Parcurgînd principalele secții de
producție, secretarul general al par
tidului este informat de către direc
torul fabricii. Constantin Tănase, că
unitatea, care s-a situat doi ani con
secutiv pe primul loc pe țară in în
trecerea socialistă între întreprin
derile cu același profil, ocupă locul
de frunte și acum, la finele celor
nouă luni care au trecut din acest
an. Tinărul său colectiv, a cărui
medie de vîrstă nu depășește 21 de
ani. a acumulat in scurtul răstimp
care a trecut de la intrarea în func
țiune a fabricii, o valoroasă expe
riență, ce a condus la creșterea
continuă a producției, concomitent
cu diversificarea și ridicarea nive
lului el calitativ. Numai în acest'an
au fost realizate suplimentar confec
ții In valoare de peste 16 milioane
de lei, peste 90 la sută din produc
ția actuală fiind destinată exportu
lui.
Ultimul obiectiv al vizitei în puter
nicul centru agroindustrial Scorni
cești l-a constituit ÎNTREPRIN

DEREA DE PIESE Șl SUBANSAMBLE AUTO. Aoeastâ unitate. de interes republican, realizează
In prezent 35 de tipuri de pompe de

benzină, de ană. de motorină sl ulei,
destinate echipării tuturor tipurilor
de autovehicule românești. Directo
rul întreprinderii. Nicolae Popescu,
îi invită ne iubitli oaspeți să vizi
teze secția de prelucrări mecanice a
reperelor pentru pompe. Interesîndu-se îndeaproape de mersul pro
ducției. secretarul general al parti
dului a cerut să se ia măsuri pen
tru punerea cit mai grabnică în
funcțiune a tuturor utilajelor si masinilor-unelte agregat aferente linii
lor tehnologice de prelucrare a re
perelor principale din componenta
pompelor. De asemenea, conducăto
rul partidului si statului a indicat
să se manifeste In continuare in
teres pentru asigurarea unui înalt
nivel calitativ al producției, să se
facă totul pentru onorarea ritmică
si în condiții corespunzătoare a so
licitărilor beneficiarilor.
La încheierea vizitei, adresîndu-se locuitorilor comunei Scorni
cești. tovarășul Nicolae Ceaușescu a
spus

:

..Dragi tovarăși.
Ne-a făcut o deosebită plăcere vi
zita si ceea ce am constatat că s-a
realizat în Scornicești. atit in agri
cultură. cit sl In industrie, produc
țiile deosebit de mari obținute. în
deosebi la porumb, de 26 de tone la
ha, ceea ce reprezintă, in momentul
de fată, o producție dintre cele mai
bune din (ară. Aș dori să adresăz
tuturor cooperatorilor sl oamenilor
muncii din întreprinderile industria
le felicitări călduroase pentru rezul
tatele dobindite si urarea de a ob
ține in viitor sucoese tot mai mari
în întreaga activitate.
Vă urez multă sănătate el multă
fericire !“.
Aprecierile si îndemnurile tova
rășului Nicolae Ceausescu au fost
primite cu multă însuflețire de cei
ce muncesc pe aceste vechi si fru
moase meleaguri românești, ele mobilizîndu-i si mai puternic în acti
vitatea rodnică ce o desfășoară zi
de zi pentru dezvoltarea comunei si
a județului lor.
Cei orezenti au înconjurat ne to
varășul Nicolae Ceaușescu si oe to
varășa Elena Ceaușescu. la plecare,
cu aceeași nemărginită dragoste si
stimă. multumindu-Ie din inimă
pentru vizita efectuată, care, ase
menea celor precedente, va dăinui
mereu în sufletul si conștiința lor.
Următorul obiectiv al vizitei a fost

STAȚIUNEA DE CERCETARE
Șl PRODUCȚIE POMIVITI
COLĂ STREJEȘTI, unitate care,
deși numără doar cltiva ani de la
înființare. isi clădește un bun re
nume prin rezultatele înregistrate în
creșterea producției de fructe. îm
bunătățirea tehnologiilor la culturi
le de pomi fructiferi si vită de vie
si valorificarea superioară a pro
duselor. rezultate atestate de meda
lii si diplome obținute în cadrul
unor manifestări tehnico-stlintifice
si concursuri din tară si străinătate.
Elicopterul prezidențial aterizează
la sediul central al stațiunii.

Primire caldă, entuziastă la Slatina

Oamenii muncii din unitate —
specialiști din cercetare si din fer
mele de producție, pomicultori si
podgoreni, mecanizatori, mii de lo
cuitori din comuna Strejești si așe
zările învecinate — Curtișoara, Teslui,
Pleșoiu, Grădinari și altele — au
făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu
si tovarășei Elena Ceaușescu o en
tuziastă si caldă primire, dînd ex
presie sentimentelor de aleasă
stimă sl intensă bucurie de a se întîlni cu distinșii si iubitli oaspeți.
Se scandează cu putere..Ceausescu —
P.C.R. !“. ..Ceausescu si poporul !“,
„Ceaușescu reales la al XIII-Iea
Congres !“.
Directorul stațiunii. Ion Nlcolaescu. prezintă principalele aspecte pri
vind realizarea unor plantații In
tensive de măr. cu densitate de pînă
la 55 000 pomi la hectar, si produc
ții de 80—100 de tone Pe unitatea
de suprafață.
Se vizitează un cîmn experimen
tal. unde tineri si tinere poartă co
șuri încărcate cu bogatul rod de
toamnă al livezilor, apoi o expozi
ție care compune un sugestiv ta
blou policrom al recoltelor obținu
te prin munca harnicilor oameni ce
lucrează cu pasiune pămintul aces
tor locuri.
în fata unor grafice, secretarului
general al partidului li sint prezen
tate realizările județului Olt în do
meniul pomiculturii si viticulturii,
care cuprinde un însemnat patrimo
niu de aproape 27 000 de hectare.
Este evidențiată structurarea pomi
culturii în marile bazine Bals. Cungrea. Vedea si altele. în care s-a
acționat centru modernizarea plan
tațiilor clasice si înființarea unor
noi plantații intensive. Este înfăți
șat. de asemenea, programul de
plantări Pe perioada 1984—1990.
Secretarul general al partidului apreciază eforturile depuse pentru
dezvoltarea pomiculturii si recoman
dă specialiștilor să realizeze vii
toarele plantații, atît cele pomicole,
cît si cele viticole, numai în regiu
nile de deal, unde beneficiază de
condiții pedoclimatice foarte bune,
iar nămîntul din 'această zonă fiind
impropriu altor culturi este în acest mod valorificat superior. In
standurile expozitionale ale stațiu
nii Strejești sint înfățișate rezulta
tele obținute în cele 22 de ferme
de producție. în care recolta anu
lui 1984 însumează aproape 16 000
tone fructe de livadă si peste 5 200
tone de struguri. Este subliniat fap
tul că recoltele au crescut constant,
an de an. Sint evidențiate, de ase
menea. rezultatele obținute în sec
torul de cercetare. în laboratoare
le de ameliorare, protecție si în
mulțire. de agrotehnică si valorifi
care superioară a produselor si sub
produselor. Totodată, este demn de
menționat faptul că unitatea este un
Puternic producător de material săditor. anul acesta livrările însumînd
1.5 milioane nuieti de pomi altoiți
si 20 milioane stoloni de căpșuni.
în numele specialiștilor, directo
rul stațiunii a adresat tovarășei aca
demician doctor inginer Elena
Ceausescu, președintele Consiliului

La Stațiunea de cercetare și producție pomiviticolă Strejești
National pentru Stiintă sl Tehnolo
gie. vii mulțumiri si a exprimat
profunda recunoștință pentru grija
permanentă acordată dezvoltării
cercetării agricole, pentru sprijinul
substantial pe care chimia româ
nească îl dă agriculturii.
în continuare sint prezentate as
pecte ale activității de creare a
unor noi soiuri producătoare de
fructe cu calități superioare, atît
pentru consum în stare proaspătă,
cît si pentru industrializare, de per
fecționare a tehnologiilor actuale si
a metodelor de combatere a bolilor
si dăunătorilor, de valorificare a
fructelor prin deshidratare si prin
distilare.
Se vizitează apoi sectorul de In
dustrializare a strugurilor si fructe
lor. dotat și cu o instalație de deshi
dratare a produselor, care funcțio
nează pe bază de combustibil ne
convențional și energie solară.
La încheierea vizitei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat că
i-au făcut o impresie bună rezulta
tele stațiunii și a adresat muncito
rilor și specialiștilor calde felicitări
și urări de succese tot mai mari,
multă sănătate și fericire.
Directorul stațiunii a mulțumit
pentru vizită, pentru Indicațiile șl
recomandările date cu acest prilej șl
s-a angajat, în numele întregului co
lectiv, că vor fi depuse eforturi stă
ruitoare pentru a se obține noi șl
Însemnate realizări.
Elicopterul prezidențial decolează,
lndreptîndu-se spre orașul Balș.
Vizita secretarului general al parti
dului a continuat la ÎNTREPRIN

DEREA DE OSII Și BO
GHIURI, unitate cu o pondere im
portantă in industria județului. Sint
prezenți. alături de muncitori din
unitate, un mare număr de locuitori
ai Balșului. localitate care, in peri
oada de după cel de-al IX-lea Con
gres al partidului, a cunoscut o pu
ternică dezvoltare economică și so
cială. devenind un important centru
industrial al Oltului. Concomitent cu
ridicarea a trei Întreprinderi de in
teres republican, orașul și-a îmbo
gățit zestrea edilitară cu peste 4 900
de apartamente, două licee indus
triale și unul agricol, două case de
cultură, din care una pentru tineret,
două cinematografe. S-a realizat, de
asemenea, termoficarea localității.
La aterizarea elicopterului, pe e
platformă din incinta unității, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa
Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din
conducerea de partid și de stat au
fost intîmpinați de Petre Preoteasa,
ministrul industriei construcțiilor de
mașini, de reprezentanți ai organe
lor locale de partid si de stat, de
membri al consiliului de conducere
al întreprinderii.
în centrul dialogului de lucru s-a
situat analiza modului în care au
fost transpuse în practică indicațiile
date cu ocazia precedentei vizite de
lucru a conducătorului partidului si
statului în vederea îmbunătățirii or

ganizării superioare a producției sl
a muncii, ridicării la parametri su
periori a întregii activități.
Tovarășul Nicolae Ceausescu este
informat de directorul întreprinde
rii. Ion Cîrstoiu. că s-a reușit ca. in
comparație cu 1982. să se dubleze,
pe aceleași spatii, producția si pro
ductivitatea muncii, să sporească cu
74 la sută producția destinată ex
portului. Asimilarea diferitelor ti
puri de osii și boghiuri pentru be
neficiarii de peste hotare, cu per
formante tehnice si calitative Îmbu
nătățite. a condus la solicitarea aoestora in 30 de țări. Se precizează
că sarcinile din acest an la export
au fost îndeplinite.
Pe parcursul vizitării principale
lor secții ale Întreprinderii, secre
tarul general al partidului a luat
cunoștință de realizările obținute, de
acțiunile ce se desfășoară pentru
îmbunătățirea în continuare a activi
tății productive. La otelărie. tova
rășului Nicolae Ceaușescu îi este
prezentată o instalație de vidare,
care va asigura realizarea unor oțelurl de înaltă calitate. De aseme
nea. aici s-a racordat primul cuptor
electric la instalația de enurare a
gazelor, s-au mecanizat operațiunile
de Încărcare a cuptoarelor cu fero
aliaje. fapt ce contribuie la asigura
rea unor condiții optime de muncă.
Sint în curs de execuție si alte lu
crări de același fel pe care le-a ce
rut secretarul general al partidului.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
dicat otelarilor. conducerii întreprin
derii să acționeze cu mai multă
perseverentă pentru sporirea produc
ției de otel, pentru atingerea, in cel
mai scurt timp, a capacității de pro
ducție la nivelul planificat.
în cea de-a doua mare secție —
turnătoria — sint înfățișate noi piese
pentru fabricarea vagoanelor. S-a
evidențiat faptul că una din cele trei
linii de turnare lucrează la capacita
tea maximă, iar celelalte urmează să
se Înscrie în scurt timp in parame
trii proiectați. Specialiștii sublinia
ză că au fost aplicate cu rezultate
bune noi tehnologii elaborate de in
stitutul de profil, cu sprijinul Consi
liului Național pentru Știință și
Tehnologie.
în vederea utilizării la maximum
a capacității turnătoriei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a recomandat să
fie organizată o secție specială pen
tru piesele mici, precum și linii des
tinate fabricării prototipurilor de
osii și boghiuri ce se produc în serie
mică.
Vizita a continuat In fabrica de
prelucrări mecanice, unde a sporit
ponderea producției de osii montate
cu roti monobloc călite, obținute cu
ajutorul unei instalații de concepție
proprie, care asigură realizarea unor
produse cu fiabilitate ridicată, com
petitive pe piața externă. Aici reti
ne, de asemenea, atenția linia de
prelucrare automată a osiilor. Secre
tarul general al partidului a reco
mandat ca pe actualele suprafețe să
fie introduse noi mașini de prelu
crare. care să contribuie la raționa

In fața roadelor bogate ale acestei toamne

lizarea fluxului tehnologic. în ace
lași timp, a cerut conducerii între
prinderii să elaboreze programe
speciale în vederea înlăturării unor
strangulări care mai există în pro
cesele tehnologice și pentru asigu
rarea unei mai înalte productivități.
La plecare, adresînd felicitări co
lectivului întreprinderii pentru re
zultatele obținute, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a subliniat că unitatea din
Balș dispune de muncitori și spe
cialiști capabili să asigure funcțio
narea întregii întreprinderi la capa
citatea maximă, realizarea unei pro
ducții de nivel tehnic și calitativ
ridicat.
Vizita de lucru a secretarului ge
neral al partidului a continuat, apoi,
în municipiul Slatina, una din lo
calitățile care au cunoscut in pe
rioada de după Congresul al IX-lea
al partidului profunde și spectacu
loase transformări. Astăzi. Slatina
se prezintă ca un oraș modern, cu
cartiere noi, în care trăiesc pesta
50 000 de locuitori, ceea ce repre
zintă mai mult de 80 la sută din
populația orașului.
Această vertiginoasă dezvoltare
edilitară este o consecință firească a
ascensiunii industriale a municipiu
lui. Orașul de pe Olt este cunoscut
astăzi ca orașul aluminiului, aici
luind ființă și dezvoltîndu-se puter
nice unități industriale, care produc
și prelucrează metalul argintiu, folo
sit în ramurile de vîrf ale economiei
românești. Edificator pentru creș
terea economică a orașului este va
loarea producției industriale, care se
cifrează in prezent la 15 miliarde
lei, față de numai 250 milioane cît
se realiza în 1965. Slatina obține as
tăzi, într-o singură zi, o producție
de 41 milioane lei.
Transformările adîncl petrecute In
economia orașului au înriurit, firesc,
și viața locuitorilor. Au apărut me
serii noi, altădată necunoscute, cum
sint cele de aluminist, laminorist,
electronist, practicate astăzi cu pa
siune și talent de mii de munci
tori. Din totalul de 70 000 de locui
tori cîți numără orașul, peste 46 000
sint ocupați în industrie, ceea ce
vorbește de la sine despre puternica
dezvoltare a acestui colț de țară,
despre transformările profunde din
viața locuitorilor Slatinei.
Pentru toate aceste realizări, pen
tru viața nouă și fericită pe care o
trăiesc, slătinenii au făcut tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, tovarășei
Elena Ceaușescu o manifestare de
fierbinte dragoste și prețuire, exprimîndu-și • sentimentele de profundă
mulțumire pentru grija statornică pe
care secretarul general al partidului
o poartă dezvoltării municipiului
Slatina, tuturor localităților tării.
La aterizarea elicopterului prezi
dențial în fața Casei de cultură a
sindicatelor, mii de locuitori ai ora
șului au întîmpinat pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa
Elena Ceaușescu cu urale și ovații.
(Continuare in pag. a Ilî-a)
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN JUDEȚUL OLT

Momente din timpul vizitei la Scornicești

(Urmare din pag. a Il-a)

Ei și-au manifestat bucuria de a-1
avea din nou în mijlocul lor pe cel
mai iubit fiu al poporului nostru. Cei
prezenți purtau portretele tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, ale tovarășei
Elena Ceaușescu, stegulețe cu culori
le partidului și statului, pancarte pe
care erau înscrise urări de bun venit,
de viață lungă și putere de muncă
adreșate tovarășului Nicolae
Ceaușescu in fruntea partidului și
statului. Miile de locuitori ai orașu
lui au scandat cu Însuflețire
„Ceaușescu — I’.C.R. !“, „Ceaușescu
și poporul
„Ceaușescu reales la
al XIII-lea Congres !“.
La coborirea din elicopter, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa
Elena Ceaușescu au fost întîmpinați
de Elena Mitreanu, prim-secretar al
Comitetului municipal Slatina al
U.C.R., de ceilalți membri at biroului
comitetului municipal de partid. Un.
grup de șoimi ai patriei și pionieri,
de tineri și tinere, îmbrăcați în fru
moase costume populara oltenești, au
oferit buchete de flori, au adresat
cuvinte calde, izvorite din inimă, de
bun venit in orașul lor. După
datina străbună, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu
au fost întîmpinați cu pline și sare.
Primul obiectiv vizitat a fost ÎN

TREPRINDEREA DE PRODU
SE CĂRBUNOASE. Unicat in
economia noastră națională din punc
tul de vedere al structurii fabricației,
întreprinderea slătineană furnizează
electrozi utilizați in metalurgie și
construcții de mașini, anozi clorosodici pentru industria chimică, pastă
specială întrebuințată în chimie și la
prelucrarea feroaliajelor, cocs de pe
trol calcinat pentru industria alumi
niului.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceausescu au fost
salutați cu deosebită stimă de
ministrul industriei metalurgice.
Neculai Agachi. de reprezentanți ai
conducerii întreprinderii, de nu
meroși oameni ai muncii.
Dialogul de lucru se axează PȘ
problemele principale ale activității
întreprinderii — creșterea în con
tinuare si diversificarea producției,
îmbunătățirea caracteristicilor teh
nice si a calității sortimentelor rea
lizate. modernizarea proceselor teh
nologice si sporirea eficientei eco
nomice.
înfătișînd. prin intermediul unor
grafice, planșe si produse, cele mai
semnificative aspecte ale evoluției
unității, ing. Petre Botoran, direc
torul întreprinderii, a subliniat că
aplicarea indicațiilor date de secre
tarul general al partidului cu pri
lejul vizitei de lucru efectuate aici
in 1982 a condus la realizări deo
sebite în toate sectoarele. Astfel, ca
urmare a finalizării unor noi in
vestiții si modernizării capacităților
existente, potențialul productiv al
unității a crescut cu circa 25 la sută,
sporuri substanțiale fiind înregistra
te la fabricarea electrozilor siderur
gici sl ninlurilor din grafit, la pre
lucrarea produselor amorfe. S-a re
levat faptul că, paralel cu eforturi
le depuse pentru mărirea volumului
produselor cărbunoase. au fost tes
tate si introduse în fluxurile teh
nologice noi rețete de fabricație, care
au permis îmbunătățirea caracteris
ticilor tehnice si funcționale ale electrozilor siderurgici, precum si ve
rificarea calității unor noi materii
'prime din tară.
Se raportează că planul ne 9 luni
a fost depășit la toti indicatorii, obtinîndu-se peste prevederi mai bine
de 100 tone electrozi si nioluri din
grafit. 35 tone anozi clorosodici. 7 000
tone cocs de petrol calcinat. 400 tone
naște speciale. în condițiile diminuă
rii considerabile a cheltuielilor de
producție. Gazdele subliniază, cu în
dreptățită mindrie, că în această zi,
in care secretarul general al parti
dului vizitează întreprinderea lor.
colectivul este in măsură să se pre
zinte cu un nou succes de presti
giu — îndeplinirea, cu un devans de
40 de zile, a planului la productia-marfă si netă ne 11 luni.
La atelierul de grafitare a electro
zilor sînt puse în evidență înaltul

nivel al dotării tehnice, productivi
tatea ridicată a cuptoarelor, eficien
ța ridicată a întregului proces de fa
bricație, principalele căi și metode
adoptate in scopul diminuării con
sumurilor de combustibil, recuperă
rii' și reutilizării căldurii.
Se parcurge, apoi, hala nr. 3 de
grafitare a electrozilor, finalizată și
ea cu puțin timp in urmă. în com
parație cu cele două hale de același
profil construite inițial, noua secție
se distinge prin amplasarea mai
judicioasă a celor șase cuptoare,
prin capacitatea lor sporită; prin du
rata mai mică de elaborare a șarje
lor de electrozi. Se precizează că se
află în curs de aplicare un program
de cercetare, coordonat de Institutul
central de chimie și Institutul de
cercetări metalurgice, vizind obține
rea- unor materii prime cu caracte
ristici îmbunătățite.-care să permită
optimizarea flitțturilor tehnologice în
întreprinderea producătoare 'și' redu
cerea consumului de electrozi în uni
tățile metalurgice beneficiare. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a indicat să
se acorde prioritate acțiunilor de
modernizare a instalațiilor mai
vechi, pentru ca întreaga producție
să se realizeze la cote de calitate și
eficiență superioară.
în timpul vizitării principalelor
secții și ateliere, secretarul general
al , partidului este informat despre
stadiul avansat de execuție în care
se află noile linii tehnologice ce ur
mează să intre in scurt timp în pro
ducție. Este vorba despre încă un
cuptor de coacere discontinuă, o sec
ție de impregnare a electrozilor în
vederea îmbunătățirii calității si
performanțelor lor, o capacitate de
sortare a cocsului de petrol, toate
construite în spațiile existente. Pro-,
iectele de dezvoltare a unității pre
văd, în același timp, organizarea
unui centru de cercetări și a unui
atelier de microproducție menite să
impulsioneze activitatea de ridicare
a parametrilor tehnici și calitativi ai
produselor.
Secretarul general al partidului a
apreciat rezultatele, obținute de oa
menii muncii de la întreprinderea
de produse cărbunoase și a cerut ca
experiența bună acumulată aici să
fie valorificată corespunzător în ca
drul noilor capacități de producție.
Gazdele s-au angajat să aplice în
tocmai indicațiile tovarășului Nicolae
Ceaușescu, să-și intensifice eforturile
pentru îndeplinirea exemplară a
sarcinilor de plan, pentru obținerea
unor produse superioare din punct
de vedere tehnic și calitativ.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. și
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți
tovarăși din conducerea de partid și
de stat au vizitat apoi ÎNTRE

PRINDEREA DE ALUMINIU,
în întîmpinarea tovarășului -Nicolae
Ceaușescu,
a
tovarășei
Elena
Ceaușescu au venit Gheorghe Dinu,
ministrul industriei chimice, Alexan
dru Orzață. directorul întreprinderii,
membri ai conducerii centralei de re
sort și ai consiliului oamenilor mun
cii din unitate.
Vizita de lucru în această mare
citadelă a aluminiului românesc a
fost consacrată analizării modului în.
care au fost aduse la îndeplinire
hotăririle de partid, indicațiile pe
care tovarășul Nicolae Ceaușescu
le-a dat acestui, colectiv de muncă
privind creșterea producției de alu
miniu, a calității acestuia, a produc
tivității muncii pe seama progresu
lui tehnic, reducerea consumului da
energie.
Gazdele au arătat că, în urma mă
surilor întreprinse, producția de alu
miniu a fost depășită, anul acesta,
cu 10 000 tone față de sarcinile la zi,
iar productivitatea muncii a crescut
cu 25 000 lei pe fiecare om al muncii.
Au fost îndepliniți toți indicatorii de
plan, pe primul loc situîndu-se cel
al exportului, care a marcat creșteri
substanțiale.
Una din sarcinile prioritare —
cea a reducerii consumului de energie — care a constituit o per
manentă preocupare a colectivului,
si-a găsit solutionarea prin introdu
cerea mai accentuată a progresului
tehnic în producție, asa cum a ce
rut secretarul general al partidului
cu prilejul precedentei vizite de
lucru. Astfel printr-o colaborare
strinsă a Întreprinderii cu unități

le de cercetare, a fost introdus
calculatorul românesc ..Coral", des
tinat optimizării procesului de pro
ducție. Efectul direct al utilizării
calculatorului se reflectă în reduce
rea cu 200 kWh a consumului de
energie electrică pe fiecare' tonă de
aluminiu produsă. Pînă în prezent,
patru hale au fost dotate cu astfel
de calculatoare, la celelalte patru
fiind în curs de 'montare aceeași aoaratură de mare eficientă eco
nomică.
In cursul dialogului de lucru a
fost examinat modul cum s-a ac
ționat pentru diversificarea gamei
sortimentale. S-a arătat că a fost
asimilată in fabricație sîrma de aliaj
aluminiu -siliciu -magneziu. folosi t ă
în rețelele electrice care traversea
ză zone accidentate si foarte acci
dentate. cu o rezistentă dublă fată
de cea obișnuită, permitînd reduce
rea
jumătate ta numărului stu
pilor de înaltă tensiune. De aseme
nea. s-a subliniat că specialiștii uzi
nei si ai Institutului central de chi
mie au pus Ia Punct tehnologia de
obținere a aluminiului rafinat cu o
puritate de 99.99 la sută, folosit in
industria electronică si farmaceuti
că. eliminind total importul. în pro
ducția curentă au fost introduse
cinci noi tipuri de aliaje speciale
pențru industria de autoturisme. în
stadiu de experimentare se află teh
nologia de obținere a pastei de aluminiu. utilizată în industria vop
selelor.
Alte succese cu care aluminlștil
slătineni se pot mîndri sînt si cele
obținute în direcția asimilării pie
selor de schimb necesare întreține
rii si reparării utilajelor. în prezent
se asigură peste 80 la sută din ne
cesarul propriu de piese de schimb.
O atentie deosebită s-a acordat îm
bunătățirii calității electrozilor, sar
cină trasată de secretarul general al
partidului în vederea optimizării
procesului de electroliză.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut să se acționeze pe mai departe
pentru reducerea importului, pentru
asimilarea de noi sortimente și alia
je de aluminiu solicitate de econo
mia noastră națională. Apreciind
eforturile în direcția reducerii con
sumului energetic, care în prezent se
situează la nivelul realizărilor pe
plan mondial, secretarul general al
partidului a cerut specialiștilor să
elaboreze un proces tehnologic me
nit să conducă la reducerea in con
tinuare a consumului de energie
electrică.
Se vizitează nnoi turnătoria, locul
unde se plămădește metalul argintiu,
de înaltă puritate, dotată cu cuptoare
moderne, unde procesul de fabrica
ție este complet automatizat. To
varășul Nicolae Ceaușescu a arătat
că sarcina imediată a întreprinderii
este realizarea aliajelor de aluminiu
pentru programele prioritare din do
meniul industriei nucleare, electro
nice și aerospațiale, sarcină ce poate
fi adusă la îndeplinire în uzină.
Secretarul general al partidului a
felicitat colectivul întreprinderii și
i-a urat noi succese în activitatea
viitoare, multă sănătate și fericire.
în aplauzele și ovațiile miilor de
oameni ai muncii, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu
au părăsit întreprinderea la bordul
elicopterului prezidențial.

Dialogul purtat de secretarul gene
rai al partidului în vizita de lucru
întreprinsă în județul Olt a conti
nuat la FERMA ZOOTEHNICA
FRĂSINET aparținînd întreprinde
rii agricole de stat Redea.
La sosire,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu
au fost întîmpinați cu căldură și
dragoste de mii de lucrători din
agricultura de stat, țărani coopera
tori, mecanizatori, specialiști care,
in aceste zile premergătoare Con
gresului al XIII-lea al partidului,
depun eforturi susținute pentru
strîngerea și depozitarea ultimelor
roade ale acestei toamne, pentru
îndeplinirea cu cinste a angajamen
telor asumate în întrecerea ce a cu
prins întreaga țară.
La intrarea în unitate, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena
Ceaușescu sînt salutați cu deosebită
stimă de Costel Eremia, ministru
secretar de stat la Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare,
șef al Departamentului agriculturii

de stat,. de reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat, spe
cialiști din agricultura județului.
Cu. prilejul acestei vizite a secre
tarului general al partidului, lucră
torii ogoarelor din această unitate
agricolă de stat au raportat cu min
drie succesele dobîndite in obținerea
de producții superioare, atît in sec
torul vegetal, cit si in zootehnie.
Directorul unității. Constantin Telescu. arată că întreprinderea agri
colă de stat Redea dispune dc o su
prafață arabilă de peste 7100 de
hectare cultivate in principal cu ce
reale. plante tehnice si furaje.
Se subliniază faptul că. în acest
an. producțiile pe unitatea de su
prafață au fost realizate si depăși
te la toate culturile. Astfel, produc
ția medie de griu a fost de 5 335 kg
la ha. cu 300 kg peste nivelul pla
nificat. cea de porumb boabe de 7 550
kg Ia ha. cu aproape 1 000 kg mai
mult decît s-a prevăzut. De aseme
nea. importante sporuri de produc
ție s-au obținut si de pe terenurile
cultivate cu floarea-soarelui. orz.
soia si alte culturi, precum si în.pu
ternicul sector zootehnic al unității.
In urma indicațiilor date de secre
tarul general al partidului, la fer
ma din Frăsinet au fost aplicate
tehnologii moderne în creșterea bo
vinelor si ovinelor, in selectionarea
si ameliorarea efectivelor de anima
le. Rodul preocupărilor specialiști
lor. ale lucrătorilor din acest sector
se regăsește în prezent în obține
rea unei producții medii de peste
4 000 litri lapte de la fiecare vacă
furajată si a mai mult de 7 kg de
lină de la fiecare oaie. Sporurile de
producție înregistrate au făcut ca
veninurile totale realizate in acest an
la nivelul unității să depășească 104
milioane lei. obtinîndu-se un bene
ficiu de peste 7 milioane lei.
Secretarul general al partidului
este invitat să viziteze ferma de
bovine, prilej cu care gazdele in
formează că rezultatele obținute sint
strins legate de modul cum s-a or
ganizat structura bazei furajere, pre
cum si de măsurile întreprinse pen
tru acoperirea întregului necesar de
hrană, atît cantitativ, cit si calita
tiv. în același timp, se relevă fap
tul că în cursul verii se utilizează
pentru încălzirea anei instalația so
lară. iar în perioada de iarnă cea
de biogaz.
Sînt prezentate stocurile de furaje
suculente si diferite amestecuri nu
tritive preparate în fermă. Gazdele
informează că pentru îmbunătățirea
calitativă a furajelor grosiere. începind din acest an s-au preparat o
serie de amestecuri de furaje. în ve
derea ridicării conținutului lor pro
teic. De asemenea, au fost aplicate
diferite metode simple si eficiente
de obținere a unor furaje care ad
ministrate în hrana animalelor au
dus la creșterea producției de lapte.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
apreciat eforturile depuse de crescă
torii de animale de aici pentru spo
rirea producțiilor animaliere si a
cerut factorilor de răspundere să ia
măsuri pentru extinderea noii me
tode de preparare a furajelor gro
siere în toate unitățile din tară. »ă
se facă totul pentru valorificarea
superioară a potențialului productiv
al pămintului prin aplicarea unor
tehnologii avansate, asigurarea unor
densități optime, astfel incit să
se ajungă la recolte de peste 8 000 kg
grîu și de peste 20 000 kg porumb
la hectar.
Vizita de lucru a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în județul
Olt s-a constituit într-un nou si
fructuos dialog cu producătorii de
bunuri materiale din această parte
a tării. în cadrul căruia au fost des
prinse concluzii de importantă ma
joră pentru ridicarea întregii activi
tăți la un nivel superior de calitate
și eficientă, pentru dezvoltarea economico-socială a județului în actua
lul cincinal si în perspectivă.
Puternic mobilizați' de îndemnurile
Si indicațiile secretarului general al
partidului, oamenii, muncii din uni
tățile economice vizitate si-au ex
primat hotărîrea nestrămutată de
a-și îndeplini în mod exemplar im
portantele saroini ce le revin. întimpinind astfel cu realizări tot mai
însemnate marele eveniment din
viata poporului și a tării — cel de-al
XIII-lea Congres al Partidului Co
munist Român.
♦

3
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In mijlocul oamenilor muncii de la întreprinderea de confecții din Scornicești
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Calitatea muncii de partid—reflectată in rezultatele economice
Adevărul că o dare de seamă bună,
analitică, imprimă dezbaterilor un
caracter de lucru, de examinare te
meinică atît a rezultatelor, cit si a
lipsurilor a fost confirmat încă o
dată și în cazul conferinței organiza
ției de partid din cadrul sectorului 4
al Capitalei. Pentru că, propunînd
drept criteriu esențial de apreciere
a muncii rezultatele economice, ea
a determinat — și datorită faptului
că modelul ei a fost urmat de majo
ritatea delegaților — analizarea con
cretă. pînă la implicarea în cauze șl
efecte, a muncii politico-organizatorice desfășurate de organele și orga
nizațiile de partid pentru traducerea
In viată a hotăririlor de partid, pen
tru dezvoltarea economico-socială a
sectorului pe perioada care s-a scurs
din actualul cincinal. Atît darea de
seamă, cit si participantii la dezba
teri. printre care Jana Vasilescu,
Cornel Ionescu. Dumitru Pintilescu,
loan Rusu. relevînd principalele re
alizări înregistrate în această perioa
dă — obținerea în primii 3 ani și
9 luni din acest cincinal a unei productli-marfă suplimentară In valoa
re de 3,3 miliarde Iei. economisirea
a 4 700 tone de metal, a 38 200 tone
combustibil convențional șl 23 100
MWh energie electrică, precum
șl construirea și darea In folo
sința oamenilor muncii a peste 10 500
de apartamente si a altor edificii so
ciale — au conturat atît eforturile
comuniștilor, ale tuturor oamenilor
muncii pentru traducerea in viată a
sarcinilor majore, cît si stilul de
muncă al comitetului de partid al
sectorului în conducerea economiei,
concretizat — cum se sublinia în
conferință — prin cunoașterea temei
nică a realității, prin inițierea unor
programe de muncă judicioase, prin
analizarea sistematică, la fata locu
lui, a principalelor probleme apăru
te. lntr-un cuvînt. prin mutarea cen
trului de greutate al activității sale
In Unitătl.
Contribuții la obținerea acestor re
zultate au adus. într-o măsură mal
mare ori mal mică, toate colectivele
de muncă din sector. S-a subliniat
Insă în mod deosebit aportul colec
tivelor de la întreprinderea de ma
șini grele, întreprinderea mecani
că de utilaje chimice, „Danubiana",
„Energoreparații", „Dîmbovița". „Pio
nierul" și altele, unde — printr-un
stil de muncă concret, axat perma
nent pe problemele economice, pe
analizarea și soluționarea lor opera
tivă — organele și organizațiile de
partid au reușit să mobilizeze con
stant eforturile comuniștilor, ale oa
menilor muncii în obținerea unor
rezultate bune atlt pe linia îndepli
nirii sarcinilor de plan, cît si a creș
terii eficientei activității economice.
Ca și în alte sectoare ale Capita
lei — s-a arătat în darea de seamă,
cît șl în dezbateri — multe colective
de muncă, printre care întreprinde
rea de mașini grele. întreprin
derea mecanică de utilaje chi
mice. întreprinderea de motoare
diesel. „Viscofil", Institutul de
cercetare științifică si inginerie

tehnologică pentru construcția de
mașini si altele, au beneficiat in
această perioadă de numeroase vizi
te de lucru ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu. indicațiile și orientările
date cu aceste prilejuri de secreta
rul general al partidului constituind
adevărate programe de moderniza
re a respectivelor unitătl. de anco
rare a activității lor în cerințele
prioritare ale progresului tehnic.
Relevînd contribuția permanentă,
esențială a secretarului general
al partidului la modernizarea indus
triei Capitalei, la dezvoltarea ei edilitar-socială, delegații, în unanimita
te, fie că vorbeau în numele comu
niștilor din marile unități industria
le, fie din Institutele de proiectare și
cercetare, fie din învățămint și cul
tură ori in numele cetățenilor din
cartiere, au reafirmat adeziunea lor
fierbinte la Hotărirea Plenarei C.C.
al P.C.R. din 27 iunie a.c. cu privire
la realegerea tovarășului Nicolae
Ceaușescu la cel de-al XIII-lea Con
gres in suprema funcție de secretar
general al partidului. Adeziune ma
terializată și în hotărirea proprie adoptată in acest sens, intr-o at
mosferă de puternic entuziasm, de
către conferință.
Dezbaterile din conferință s-au
caracterizat prin analizarea profundă
a acelor laturi ale muncii si vieții
organizațiilor de partid prin care
acestea își pot exercita mai eficient
rolul de conducător politic la locul
de muncă, de coordonare si unire a
eforturilor generale ale colectivelor
spre o activitate cît mai rodnică. în
acest sens, darea de seamă si
intervențiile tovarășilor Sofia Crainea, Maria Pop. Maria Postelnicu,
Constantin Stroiescu au subliniat ne
cesitatea ca organele si organizațiile
de partid să abordeze cu mai multă
profunzime problemele economice,
atît prin efectuarea unor analize de

conținut, cît șl prin antrenarea mai
largă, permanentă a activului de
partid, a specialiștilor din institutele
de cercetare și proiectare la solutio
narea lor. astfel Incit orice demers
în acest domeniu să aibă într-un
timp cit mai scurt eficienta scontată.
„Atit la nivel de sector, cit și la ni
velul comitetelor de partid adoptăm,
ort de cite ori analizăm o problemă,
măsuri bune, tn elaborarea lor incor
porăm adesea — spunea Gh. Geantă
— ideile și munca a zeci de comu
niști. Nu facem același lucru — și
eu consider aceasta o deficiență a
stilului nostru de muncă — cind e
vorba de a analiza aceste măsuri,
prin repartizarea forțelor necesare
să contribuie la rezolvarea lor, la
exercitarea controlului pe întreaga
durată a înfăptuirii lor. Așa se intimplă că hotăriri bune rămin pe hirtie, iar problemele se reiau și iar se
reiau, fără a se ajunge la rezolvarea
lor, fără a produce nici satisfacția
celor care au inițiat respectivele ho
tăriri". A fost criticată, de asemenea,
tendința care și-a făcut loc, atît la
nivelul comitetului de partid al sec
torului, cît și al comitetelor și orga
nizațiilor de bază, de a folosi în ana
lizarea sarcinilor economice datele
globale — tendință manifestată de
altfel și in conferință — și mai pu
țin indicatorii de eficiență : produc
tivitatea muncii, calitatea produselor,
cheltuielile materiale, exportul, ceea
ce a făcut ca pe acest an, la unii din
acești indicatori, rezultatele să fie. în
unele cazuri, sub nivelul posibilități
lor, în altele, sub nivelul planului.
în contextul rezultatelor pozitive,
ca șl al lipsurilor existente în sector
în domeniul economiei, darea de sea
mă a subliniat o importantă sarcină
a organelor și organizațiilor de partid
— e drept, fără a o analiza în con
ferință în complexitatea ei — și anume, antrenarea Intr-o măsură mai
mare * specialiștilor. * cadre

lor cu munci de răspundere (la
sector există peste 15 000 de specia
liști cu pregătire medie și superioa
ră) la soluționarea concretă a pro
blemelor vizînd creșterea eficienței
economice, promovarea progresului
tehnic. Faptul că vorbitorii avizați
să dezbată această problemă — e
drept, nimeni n-a fost vizat direct,
dar au vorbit mai multi directori șl
secretari ai comitetelor de partid —
au ocolit-o. deși au prezentat nea
junsurile din unitățile pe care la
conduc sau in care își desfășoară
munca de partid, subliniază și mai
mult necesitatea ca noul organ să
orienteze în așa fel activitatea orga
nizațiilor de partid incit să facă din
valorificarea acestui important po
tențial de muncă și creație tehnică
un obiectiv major, permanent al
activității de partid. Un detașament
atît de mare de specialiști trebuie să
fie un detașament la fel de puternic,
de revoluționari, de oameni pentru
care progresul tehnic, care implică
și eficiență, să fie o componentă ă
vieții și activității lor — de specia
liști, de comuniști.
Evident, conferința organizației da
partid a sectorului 4 a abordat o aria
mult mai largă de aspecte și cerințe
vizînd perfecționarea modului în
care organizațiile de partid pot și
trebuie să abordeze mai eficient pro
blematica economică. Expresia con
cretă a acestor preocupări o consti
tuie hotărirea adoptată, care, prin
conținutul prevederilor ei, oferă ga
ranția unui salt calitativ în munca
organelor și organizațiilor de partid
din acest sector, în înfăptuirea sar
cinilor mobilizatoare pe care le au
de îndeplinit în acest cincinal și în
etapa următoare — așa cum sînt di
mensionate în proiectul de Directive
ale Congresului al XIII-lea al parti
dului.

Constantin PRIESCU

In timpul conferinței de dare de seamă șl alegeri a sectorului 4 din Capitală

Foto : E. Dichiseanu

Creșterea eficientei activității politico-organizatorice
-in centrul dezbaterilor

I

Conferința organizației de partid
din orașul ZIMNICEA a avut loc in
climatul de amplă efervescentă poli
tică. de muncă rodnică, creatoare, de
angajare deplină a tuturor forțelor
comuniștilor, ale celorlalți oameni ai
muncii din această înnoită așezare
urbană pentru întâmpinarea cu rezul
tate deosebite. în toate domeniile de
activitate, a Congresului al XIII-lea
al partidului.
Atit darea de seamă — analitică,
critică și autocritică — cit si cei care
au luat cuvîntul in cadrul conferin
ței au exprimat adînca recunoștință
fată de conducerea superioară a
partidului pentru grija permanentă
ce o acordă dezvoltării armonioase a
tuturor localităților patriei, pentru
sprijinul și indicațiile date la
fata locului de secretarul general
al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. cu prilejul vizitelor de
lucru întreprinse pe aceste melea
guri tot mai înfloritoare. Participan
tii la conferință, dînd glas gindiril
și simțirii unanime a comuniștilor,
a tuturor oamenilor muncii din ora
șul Zimnlcea, și-au exprimat pro
funda satisfacție pentru hotărirea
Plenarei C.C. al P.C.R, privind
realegerea tovarășului Nicolae
Ceaușescu in înalta funcție de secre
tar general al partidului, au adoptat
in unanimitate, intr-o atmosferă
insuflețitoare, o hotărîre proprie in
legătură cu această propunere In
consens cu voința întregului partid,
a întregului nostru popor. în cadrul
conferinței a fost conturat sintetic
tabloul dezvoltării multilaterale a
orașului în perioada ce a trecut de
. la precedenta conferință de dare de

cinema
• Zbor periculos 1 SCALA (1! 03 12)
— 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18; 20,15, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13.30;
15,45: 18: 20,15, MODERN (23 71 01) —
9; 11,15: 13.30: 15.45: 18: 20.
• Gllssando : MELODIA (11 13 49) —
9; 12: 16: 19. CULTURAL (83 50 13) —
9: 12: 16: 19.
• Singur de cart: CENTRAL (14 12 24)
— 9: 11.15: 13.30; 15,45; 18: 20. GLO
RIA (47 46 75) — 9: 11.15: 13.30; 15.45;
18: 20.
• Explozia : TIMPURI NOI (15 61 10)
-9: 11: 13,15: 15.30; 17.45: 20.
• Acțiunea „Autobuzul" : DACIA
(50 35 94) - 9: 11.15; 13,30; 15.45: 18; 20.
• Viraj periculos I UNION (13 49 04)
— 1,30: 11,30: 13,30; 15,45; 18; 20.

seamă și alegeri. S-a arătat astfel
că producția industrială a crescut
de la 543 milioane lei. în 1982. la
peste 1,4 miliarde lei în acest an.
Au intrat in funcțiune întreprin
derea de industrializare a sfeclei de
zahăr, precum și noi capacități la
întreprinderea de țevi sudate si în
treprinderea textilă. Concomitent au
avut loc profunde schimbări de or
din social : s-au construit noi apar
tamente. spitalul cuplat cu policli
nică, un hotel cu complex de ali
mentație publică, centrala telefonică
automată interurbană, unitâti co
merciale lnsumind peste 11 000 metri
pătrati etc.
Darea de seamă, dezbaterile au
evidențiat faptul că în intervalul
analizat s-a afirmat tot mai puternic
rolul politic al organelor si organi
zațiilor de partid în conducerea în
tregii activități economico-sociale.
în mobilizarea colectivelor de oa
meni ai muncii din oraș la înfăp
tuirea sarcinilor din industrie si con
strucții. din agricultură, din dome
niile social-cultural și edilitar-gospodăresc. Dar. așa cum au subliniat
majoritatea vorbitorilor. bilanțul
care înscrie realizări
notabile
nu este de natură să satis
facă pe deplin. S-a criticat fap
tul că nu au fost găsite întot
deauna cele mai bune căi de acțiu
ne pentru punerea integrală în va
loare a posibilităților și rezervelor
existente in unitățile industriale, pe
șantierele de investiții. Atît în stilul
biroului comitetului orășenesc de
partid, cit și al organelor si orga
nizațiilor de partid s-au manifestat
neajunsuri, mai ales in ce privește
îndrumarea consiliilor oamenilor

• Salutări de la Aglgea 1 DRUMUL
SARI! (31 28 13) — 15.30: 17,30; 19,30.
• Dreptatea In lanțuri : AURORA
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, la grădină — 18,30, COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 18; 15; 17,15; 19,30.
STUDIO (59 53 15) — 10; 12,30; 15;
17; 19.
• Surorile : POPULAR (38 18 17) —
15; 17,15; 19,30.
• Emisia conținu
*
I ARTA (2181 88)
— 9; 11,15: 13,30: 15.45; 18; 20.
• Simfonia
primăverii :
PATRIA
(11 86 25) — 8: 11.15; 13,38; ÎS,48; 18;
20,15.
• Șapte băieți șl o ștrengărită: PRO
GRESUL (23 94 10) — 15.30: 17.30: 19.30.
• Pensionul doamnei Latter : LUMI
NA (14 74 16) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18: 20.
• Program de desene animate — 0;
10,45; 12,30; 16, Dame» tango — 14,15;
17,45; 19,45 : DOINA (18 35 38).
• Dosarul
albastru 1
GRIVIȚA

muncii spre problemele esențiale
ale producției. S-a arătat că unele
unități nu și-au îndeplinit în tota
litate planul la producția fizică, nu
au realizat integral sarcinile prevă
zute la export, au depășit nivelul
cheltuielilor materiale. De asemenea,
în agricultură, recoltele obținute nu
sînt pe măsura bazei tehnico-materiale. a exigențelor formulate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu la ulti
ma consfătuire de lucru de la C.C.
al P.C.R. Atît în darea de seamă,
cît si in cuvîntul multor participant!
la dezbateri. Intre care Stelică Joița,
Constantin Dumitru, Mihai Bulgaru,
Dan Stoica, Constantin Coajă, Nico
lae Cristache, s-a subliniat că toate
aceste neîmpliniri sînt deopotrivă
deficiente ale activității comuniști
lor. reflectând insuficienta cuprin
dere si folosire a tuturor pirghiilor
muncii politico-organizatorice. un
anumit climat de automulțumlre,
care au favorizat apariția, pe
alocuri, a unor manifestări de for
malism și rutină. Criticînd asemenea
neajunsuri, cei mai multi dintre
participantii la dezbateri au relevat
totodată căile Si soluțiile pentru în
lăturarea lor. pentru Îmbunătățirea
muncii concrete de zi cu zi desfă
șurată de fiecare organizație de
partid.
Fănica Bratu. Florica Dumbravă,
.Cornelia Păun, Ion Ignat șl alti
vorbitori și-au axat cuvîntul pe
conturarea a ceea ce Înseamnă in
troducerea unui stil de lucru dina
mic în munca organizațiilor de
partid. Și. așa cum spunea tovară
șul Zaharia Cărbunaru, nu este su
ficient ca preocupările in această
direcție să-l vizeze doar pe mem

(17 08 58) — I) 11,11) 18,80; 18,481
18; 20.
• Jaz» *20 | BUZEȘTI (80 43 88) —
15; 17,15: 19.30.
• O fată șl un băiat 1 PACEA
(60 30 85) — 15,80: 17,30: 19,30.
• împușcături tub splnzurătoare 1
VOLGA (79 71 28) - *; 11,15; 13,30;
15.45; 18; 20.
• Cu cerul sub picioare : VIITORUL
(10 67 40) — 15,30; 17,30: 19,30.
• Prindeți șl neutralizați t MUNCA
(21 50 97) — 15; 17,15: 19,30.
) Șeberezada : LUCEAFĂRUL
15 87 67) — 9;'11,15: 13.30; 15,45; 18; 20.
• Sutjeska : CAPITOL (16 29 17) —
9; 11,30; 14; 16,30: 19,15.
• Par șl Impar : FESTIVAL (15 83 84)
— 9: 11,15: 13.30; 15,45; 18: 20.
• Marfă furat
*
: VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Undeva,
dndva :
FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13,15; 15,30: 17,45;
19,45. la grădină - 18,30, GIULEȘT1

Î

brii biroului sau ai comitetului oră
șenesc. în același spirit trebuie să
acționeze fiecare membru de partid,
principala îndatorire — prin care
poate fi exemplu pentru cei din jur
— fiind îndeplinirea exemplară a
sarcinilor de producție. însușirea
unei atitudini Înalt responsabile in
toate Împrejurările.
îndeplinirea
sarcinilor mari este legată nemijlo
cit — au accentuat participantii la
dezbateri — de realizarea unui pro
gres calitativ in întreaga muncă de
partid, condiționat de un mai susți
nut efort de gîndire în perspectivă,
de Îmbinarea in mai mare măsură
a preocupărilor curente cu cele de
viitor, de implicarea mai profundă a
organizațiilor de partid In activita
tea cotidiană a fiecărui colectiv.
De bună seamă, preocuparea de a
conferi stilului și metodelor de
muncă atributele unei puternica
eficiente urmărește punerea in va
loare a tuturor rezervelor Interne
încă nevalorificate deplin, ce există
in fiecare organizație de partid, ex
tinderea si generalizarea experienței
înaintate in munca politică si orga
nizatorică.
Prevederile hotăriril adoptate de
conferință precizează metode, res
ponsabilități si termene, vizînd în
aceeași măsură recuperarea rămlnerilor in urmă din planul pe acest
an. ca și pregătirea unor condiții
optime pentru producția anului 1985.
bază de pornire in vederea înfăp
tuirii mărețelor obiective Înscrise in
proiectul de Directive ale celui de-al
XIII-lea Congres al partidului.

Stan ȘTEFAN

corespondentul „ScfnteH
*

(17 55 48) - *; 11,18; 13,30; 18,48; 1*;
20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,18;
15,30; 17,45 : 20.
• Cineva ca tine : LIRA (3171 71) —
15,30: 17.30; 19,30. la grădină — 18,30.
• Lupii
mărilor :
FERENTARI
(80 49 85) — 15.30; 17,30; 19,30.
• Martorul știe mal mult : COTROCENI (49 48 48) — 9: 11; 13: 15; 17,18;
19,30.
• Domnișoara Noorle t FLOREASCA
(33 29 71) — 9: 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
• Omul și fiara : MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 12; 16: 19.
• Superman : TOMIS (21 49 46) — 8;
12; 15; 18. la grădină — 19.
• Căpitanul răzbunării 1 FLACARA
(20 33 40) — 15; 17; 19.
• Cactus Jack 1 GRADINA ARTA
(21 31 86) — 19.
• Rocky II : GRADINA GLORIA —
(47 46 75) — 18.30.
• Iml sare țandăra 1 GRADINA LU
CEAFĂRUL (18 87 87) — 1830.

In Întrecerea socialistă

Încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute ta întrecerea »oeialistă pe cele nouă luni care au trecut din acest an de către colec
tive fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale,
transporturi, din domeniul circulației mărfurilor, precum și din cen
trale industriale.
Ca urmare a rezultatelor obținute și a punctatului general stabilit
Îie baza realizării indicatorilor prevăzuți In criteriile de organizare a
ntrecem socialiste, la 30 septembrie
)
*
pe primele locuri se «4tuează ;
IN INDUSTRIA CHIMICA —
Principalii Indicatori de plan au
SUBRAMURA FIRE ȘI FIBRE
fost depășiți cu : 31,2 la sută la
SINTETICE ȘI ARTIFICIALE
numărul de călători transportați,
la sută la venituri din activita
Locul I : Combinatul de fibre 30
tea
de transport și productivi
sintetice Săvlnești, județul Neamț,
tatea muncii ; depășiri de plan au
cu 500,7 puncte.
mai• fost obținute la prestări ser
Principalii indicatori de plan au
vicii pentru populație, producția
fost depășiți cu : 10,2 la sută la
netă și la beneficii ; cheltuielile to
export. 0,7 la sută la producțiatale și materiale la 1 000 lei veni
marfă vlndută și încasată, 26 la
turi
au fost mai mici decit cele
sută la livrări de mărfuri la fon
planificate, iar consumurile de car
dul pieței ; depășiri de plan au
buranți și energie electrică au fost,
mai fost obținute la beneficii ; de
asemenea, mai mici dectt cele
consumurile de materii prime și
normate.
materiale au fost mai mici decit
Locul II i întreprinderea jude
cele normate cu 4,5 la sută, iar
cele de energie electrică și com țeană de transport local Bacău, cu
1172
puncbe.
bustibil cu 3,3 la sută.
Locul III : întreprinderea jude
Locul II : întreprinderea filatura
de fire „Melana" Botoșani, cu 401,7 țeană de transport local Dîmbo
vița, cu 1 147 puncte.
puncte.
IN INDUSTRIA
CENTRALE
ARTICOLELOR CASNICE,
INDUSTRIALE
STICLEI ȘI CERAMICII FINE
INDUSTRIA MINIERA
Locul I : întreprinderea de por
Locul
I : Centrala sării șl neme
țelan Alba lulia, cu 863,2 puncte.
Principalii indicatori de plan au taliferelor București, cu 491 puncte.
Principalii indicatori, de plan au
fost depășiți cu : 6 la sută la pro
ducția netă, productivitatea muncii fost depășiți cu : 4,9 la sută la
producția
fizică, 1,4 la sută la pro
și la producția-marfă vîndută șl
încasată, 3,8 la sută la export, 16,9 ducția-marfă vîndută șl încasată,
la sută la livrări de mărfuri la 19,3 la sută la volumul de pregătiri
fondul pieței ; depășiri de plan au miniere, 4,6 la sută la productivltamai fost obținute la beneficii ;
consumurile de materii prime' și
materiale au fost mal mici decit
cele normate cu 19,4 la sută, iar
cele de energie electrică și combus
tibili cu 19,2 la sută.
Locul II : întreprinderea „Me
talica" Oradea, cu 857,6 puncte.
Locul III : întreprinderea de
eeasuri „Victoria" Arad, cu 803,3
puncte.
IN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR AERIENE
tea muncii ; depășiri de plan, au
ȘI NAVALE
mal fost obținute la producția netă
Locul I t întreprinderea de ex și la volumul de deschideri minie
ploatare portuară Constanța — Mi re ; cheltuielile totale la 1 000 lei
nisterul Transporturilor și Tele producție-marfă au fost mai mici
decît cele planificate cu 6,5 la sută,
comunicațiilor, cu 738,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au iar cele materiale cu 7,5 la sută.
Locul II : Combinatul minier
fost depășiți cu : 4,8 la sută la vo
lumul activității. 26,2 la sută la Ploiești, cu 406,3 puncte.
Locul III : Centrala minereurilor
venituri brute, 27,8 la sută la pro
ductivitatea muncii, 10,3 la sută la Baia-Mare, cu 205,7 puncte.
utilizarea mijloacelor de transport ;
INDUSTRIA METALURGICA
depășiri de plan au mal fost obți
nute la producția netă șl la bene
Locul I t Centrala Industrial
*
ficii ; consumul de carburanți șl pentru produse retractare Brașov,
energie electrică a fost mai mic cu 396,5 puncte.
decit cel normat cu 6,6 Ia sută.
Principalii indicatori de plan au
Locul II : întreprinderea da
depășiți cu : 1,6 la sută la pro
transport naval șl auto „Delta Du fost
fizică, 3,1 la sută la produc
nării" Tulcea — Ministerul Agri ducția
ția-marfă
și încasată, 4,8
culturii și Industriei Alimentare, la sută la vîndută
productivitatea muncii ;
cu 602,3 puncte.
de plan au mal fost obți
Locul III : întreprinderea de depășiri
nute la producția netă șl la benefi
aviație utilitară București — Minis cii';
consumurile de materii prime
terul Transporturilor și Telecomu șl materiale
au fost mal mici decit
nicațiilor. cu 45 puncte.
cele normate cil 9,8 la sută, iar
cele de energie electrică și com
IN DOMENIUL COMERȚULUI
bustibili cu 6,8 la sută.
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA
INDUSTRIA
Locul I i întreprinderea de ali
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI
mentație publică Rm. Vileea, eu
Locul I : Centrul Național al In
388.1 puncte.
Principalii indicatori de plan au dustriei Aeronautice Române —
fost depășiți cu : 6,6 la sută la des București, cu 264,9 puncte.
Principalii Indicatori de plan au
faceri de mărfuri cu amănuntul,
19.1 la sută la producția proprie, fost depășiți cu : 6,5 la sută la pro
ducția
netă, 0,9 la sută la producția
19,9 la sută la beneficii, 8,4 la sută
ta volumul desfacerilor de mărfuri fizică, 4,8 la sută la productivitatea
pe un lucrător ; cheltuielile de cir muncii ; depășiri de plan au mai
culație la 1 000 lei desfacere au fost fost obținute la beneficii; consumu
mai mici decit cela planificata cu rile de materii prime și materiale
au fost mal mici decit cele normate
4,7 la sută.
Locul II : întreprinderea de ali cu 6,8 la sută, iar cele de energie
mentație publică Bacău, cu 358,1 electrică șl combustibili cu 14,2 la
sută.
puncte.
Locul III : întreprinderea de ali INDUSTRIA DE MAȘINI-UNELTE,
mentație publică Oradea, cu 354,6
ELECTROTEHNICA
puncte.
ȘI ELECTRONICA
IN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I : Centrala industrială de
Locul I i întreprinderea jude echipament special București, cu
țeană de transport local Timi 653,6 puncte.
șoara, cu 1 259,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au
•) Indicatorii privind pro fost depășiți cu : 5,5 la sută la pro
ducția netă,
productivitatea ducția fizică, 7,2 la sută la produc
muncii, costurile de producție ția netă. 7,6 la sută la producțiamarfă vlndută și Încasată, 2,6 la
si beneficiile tint calculați pe t
luni.
cută la productivitatea muncii ;

Panoul fruntașilor
pe nouă luni
ale anului

tv
PROGRAMUL 1

8.30 *
.Teleșcoal
Consultații pentru În
văță ratatul seral. Fizic
.
*
0,00 Almanahul familiei.
0,80 De strajă patriei.
10,00 Viața satului (parțial color). Oa
menii ogoarelor raportează de
„Ziua recoltei". • Muzici popu
lară.
IN JURUL OREI 10,3
*
— Transmisiune
directă) Adunarea popular
*
prile
*
juit
de vizita de lucru a tova
rășului Nicolae Ceaușescu In Ju
dețul Oh
șl sărbătorirea „Zilei
.
*
recoltei
• Program muzical
• Lumea copiilor.
13.00 Telex.
13,«s Album duminical (partial color).
15,00 Telesport. Fotbal: F.C.M. Brașov
— Gloria Buzău — transmisiune
directă.
17,ÎS „Clntarea României" (color). Fes
tivalul etateeulul ostâseso „Ta
apăr sl te clnt patria mea“. Edi
ția a Vil-a. 1004. Gala laureaților
(partea a H-a).
10,00 Indicațiilor și orientărilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu. răspuns
prin fapte.

• Viva Maria 1 GRADINA CAPITOL
(18 20 17) — 18,43.
• Lancea de argint » GRADINA MO
DERN (23 71 01) — 18,30.
• I se spunea „Buldozerul
*
1 GRA
DINA PARC HOTEL (17 08 S3) — 10,30.

teatre
• Teatrul National
(14 7171, sala
mică): Zbor deasupra unul cuib de
cuci — 10; Poveste din Hollywood —
16,30; 19,30; (sala Atelier): Idolul șl
Ion Anapoda — 10; Act Venetian —
15,30; (sala din Piața Cosmonauților) 1
Comedie de mod* veche — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu"
(13 88 75, Ateneul Român):
Concert
educativ pentru elevi. Ciclul de abo
namente „C". „Muzica
românească
tn muzica lumii*. Dirijor;
Vaslle

10.30 Bucuria muncii Împlinite — ctatece și dansuri
cu
ansamblul
„Călușul" din Scomloeștl.
10,40 Copilărie ani de soare. Program
de ctatece șt versuri pionierești
dedicate patriei, partidului. Con
gresului al XIII-lea.
10,00 Telejurnal (partial color), ta În
tâmpinarea marelui forum al co
muniștilor.
19.30 Ctatec pentru toamna tării.
00,10 Film artistic (color): „Iarba ver
de de acasă" — producție a Ca
sei de filme Patru.
01,80 Telejurnal (parțial color).

PROGRAMUL 0
9,00 Bucuriile muzicii.
10,00 Emisiune literară.
• Muzică populară.
IN JURUL OREI 10,30 — Transmisiune
direcții Adunarea popular
*
prile
juită de vizita de lucru a tova1 rășulul Nicolae ceaușescu ta ju
dețul OH șj
sărbătorirea „ZUM
recoltei".

• Program muzical.
• Din țările socialiste.
• Scena și ecranul — ta Întâmpi
narea Congresului al xm-lea al
P.C.R.
11.30 Viata economic
,
*
t
13.20 Panoramic liric. '
14,00 Mult « dulce șl frumoasă. Ce
naclul elevilor.
10.20 Muzică ușoară.

Pftntea. Comenteazt Perslda Isplrescu — 11.
• Opera Român
*
(1118 87): Povestea
micului pan — 11; Frumoasa din pă
durea adormit
*
— 18.
• Teatrul do operetă (14 80 11); Su
*
san
— 10,30; Secretul Iul Marco
Polo — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala schitu Mâgureanu,
14 75 461:
Luna dezmoșteniților — 10; Ivan Va■ilievicl — 15,30; Amintiri — 19,30 ;
(sala Grădina Icoanei. 11 95 44): Ră
ceala — 10,30; Anecdote provinciale
— 19.
• Teatrul Mic (14 70 81): Fluturi, flu
turi — 10.30: Richard a! III-lea (amlnat din 30IX) — 18,30.
• Teatrul Foarte Mio (14 09 08): Mlrîiala — 11; Șoareci de apă — 20.
• Teatrul de comedie (18 64 60): Mă
seaua de minte — 10,30; Preșul —
15,30: 19,30.
• Teatrul „Nottara- (59 31 03.
sala
Magheru): Micul Infern — 10: Idloata

depășiri de plan au mal fost obți
nute la export și la beneficii ;
cheltuielile totale la 1 000 lei pro
ducție-marfă au fost mai mici de
cit cele planificate cu 1,2 la sută,
iar cele materiale cu 2,7 la sută.
Locul II : Centrala industrială de
echipamente de telecomunicații șt
automatizări București, cu 277,2
puncte.
Locul III : Centrala industrială
de mașini și utilaje pentru indus
tria ușoară București, cu 63,5
puncte.
INDUSTRIA CHIMICA
Loeul I : Centrala de utilaje șl
piese de schimb pentru Industria
chimică București, cu 869,5 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 18,1 la sută la
producția fizică, 8,4 la sută la pro
ducția netă, 6,7 la sută la producțiamarfă vîndută și încasată, 4 la sută
la productivitatea muncii ; depășiri
de plan au mai fost obținute la ex
port, beneficii și la livrări de
mărfuri la fondul pieței ; cheltuieli
le totale la 1 000 lei producțiemarfă au fost mai mici decit cele
planificate cu 1,3 la sută, iar cele
materiale cu 1,1 la sută.
Locul II : Centrala industrială de
rafinării și petrochimie Ploiești, cu
61 puncte.
ECONOMIA FORESTIERA
ȘI MATERIALE DE CONSTRUCȚII
Locul I : Centrala materialelor
de construcții, cu 133,9 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 4,6 la sută la pro
ducția fizică, 2 la sută la producția
netă, 1,2 la sută la beneficii, 1,5 Ia
sută la livrări de mărfuri la fondul
pieței ; consumurile de materii pri
me și materiale au fost mai mid
decit cele normate cu 2,2 la sută,
iar cele de energie electrică șl
combustibili cu 2 la sută.
Locul II : Centrala de utilaje șl
piese de schimb, cu 122 puncte.
INDUSTRIA UȘOARA
Locul I : Centrala mecanică ș! de
articole casnice București, cu 242,8
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 0,7 la sută la pro
ducția fizică, 4,3 la sută la livrări
de mărfuri la fondul pieței ; uni
tatea a realizat sarcinile de plan
la producția-marfă vîndută și în
casată și la beneficii ; consumurile
de materii prime și materiale au
fost mal mid decit cele normate
cu 1,4 la sută, iar cele de energie
electrică și combustibili cu 3,7 la
sută.
Locul II : Centrala pielăriei,
cauciucului și Încălțămintei Bucu
rești, cu 139,9 puncte.
INDUSTRIA ALIMENTARA
Locul I i Central
*
„Delta Dună
rii" Tulcea, eu 445,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 22,4 la sută la
producția fizică. 34,3 la sută la pro
ductivitatea muncii ; depășiri de
plan au mal fost obținute la pro
ducția netă și la beneficii ; cheltu
ielile totale la 1 000 lei producțiemarfă au fost mai mid dedt cele
planificate cu 3 la sută, iar cele
materiale cu 13,5 la sută.
Locul II : Centrala industrială de
morărit, decortâcat, panificație șl
produse făinoase București, cu 330
puncte.
Locul III : Centrala producției șt
Industrializării tutunului București,
cu 268,8 puncte.
TRANSPORTURI
SI TELECOMUNICAȚII
Loeul I t Centrala mecanic
*
de
material rulant, eu 616,3 puncte.
Principalii Indicatori de plan au
fost depășiți cu : 3,9 la sută la pro
ducția fizică, 4,7 la sută la produc
ția netă, 1,1 la sută la producțiamarfă vlndută și Încasată, 5,9 la
6Ută la productivitatea muncii ;
depășiri de plan au mai fost obți
nute la beneficii ; cheltuielile to
tale la 1 000 lei producție-marfă au
fost mai mid dedt cele planificate
cu 1,6 la sută. Iar cela materialo
cu 2,1 la sută.
Locul II : Centrala industrială de
reparații auto, cu 370,2 puncta.

(Agerpres)^

14.33 Din lumea științei.
15,09 Patru decenii de muslet remănească.
16.05 Desene animate.
16.30 Serata muzical
*
TV — VlrtutUe
educative ale muzicii.
17.50 Muzică populară.
18.00 Indicațiilor și orientărilor Oevarășulul Nicolae Ceaușescu, răspuns
prin fapte.
18.20 Bucuria muncii Împlinit
,
*
18,40 Copilărie ani de soare.
19,00 Telejurnal.
• ta întâmpinarea marelui forum
al comuniștilor.
19,80 Telerama.
20.20 Instantanee.
2030 Generația deceniului patru al li
bertății noastre.
20.43 Concert simfonic.
21.30 România pitorească.
21.50 Telejurnal.
22.00 închiderea programului.
LUNI, 88 OCTOMBRIE

20,00 Telejurnal (partial color).
• ta Întâmpinarea marelui forum
al comuniștilor.
20.20 Actualitatea ta economia.
20,35 Tezaur folclorio (color). Păstrarea
șl valorificarea scenic
*
a folclo
rului.
81,05 Roman-foileton
(colorii „Maree
Polo". Episodul 2.
21,55 Orizont tehnlco-știlnțlflo.
22.20 Telejurnal (partial color).
22,30 Închiderea programului.

19,80; (sala Studie); Trăsura 1* scară
— 10,30; Pensiunea doamnei Olimpia
— 19.
• Teatrul Ciulești (sala Majestâa,
14 72 34): Cum s-a făcut de-a r*maa
Catlnca fată bătrin
*
— 10; Jean, fiul
Iul Ion — 18; Anonimul Venetian —
19,30; (sala Ciulești, 18 04 85): Cocoșu
lui neascultător — 10; Milionarul sftrac — 19.
• Teatrul aatlric-muzlcal „C. Tânase" (sala Savoy, 15 56 78): Băiatul cu
sticle# — 19,30;
(sala Victoria,
50 58 65): Dragoste la prima vedere
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă
*
(19 1178):
Mary Poppins — 10,30; Nota zero la
purtare — 19.
• Teatrul evreiesc de stat (20 30 70) 1
Intre caftan și smoking — 18,30.
• Teatrul
„Țăndărică"
(13 28 TT) 1
Aventurile
Iul
Plum-Plum — 11;
(sala din Piața Cosmonauților): în
cotro, călutule? — 11,30.
• Circul București (10 89 00)) Vraja
circului — 10; 1530; 19.
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SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

Tovarășului FRANZ MUHRI
Președintele Partidului Comunist din Austria
Stimate tovarășe Franz Muhrl,
La cea de-a 60-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere, am plăce
rea să vă adresez. în numele Comitetului Central al Partidului Comunist
Român, al tuturor comuniștilor șl oamenilor muncii din România, precum
și ăl meu personal cele mai calde felicitări șl urări de sănătate și fericire
personală, de succes în activitatea pe care o desfășurat! in fruntea Partidului
Comunist din Austria.
în rîndurile comuniștilor români, ale oamenilor munci! din România sînt
bine cunoscute și apreciate calitățile dumneavoastră de conducător încercat
In cadrul mișcării comuniste si militant de frunte al forțelor progresiste și
democratice din Austria in lupta pentru Înfăptuirea aspirațiilor fundamen
tale ale oamenilor muncii, pentru progresul șl bunăstarea poporului.
Folosesc și acest prilej pentru a sublinia cu satisfacție bunele relații
de prietenie și solidaritate statornicite între Partidul Comunist Român și
Partidul Comunist din Austria și pentru a-ml exprima convingerea că ele
se vor dezvolta și In viitor, in interesul celor două popoare, al cauzei secu
rității și colaborării in Europa și în lume, al socialismului și păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cronica
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim
viceprim-ministru al guvernului, a
primit, sîmbătă. pe Lu Peijian. pre
ședintele Băncii Poporului din R.P.
Chineză, care se află în vizită în
tara noastră la invitația Băncii Na
ționale.
In cadrul convorbirii a fost efectuat
un schimb de păreri cu privire la
amplificarea cooperării economice,
extinderea și diversificarea schimbu
rilor comerciale, precum și în legă
tură cu conlucrarea dintre instituțiile
financiar-bancare ale celor două țări,
reliefîndu-se dorința de a extinde
colaborarea bilaterală in spiritul în
țelegerilor convenite Intre conducă
torii de partid și de stat ai celor
două țări, al acordurilor dintre
România si R. P. Chineză.

Sesiune

zilei
A participat Florea Dumitrescu,
guvernatorul Băncii Naționale.
A fost prezent Li Zewang. amba
sadorul R. P. Chineze lă București.
.

★

In perioada 15—20 octombrie, lor
dul Walston, președintele Centrului
Marea Britanie—Europa de est,
membru al Camerei Lorzilor din
Marea Britanie, a efectuat o vizită
în țara noastră. Oaspetele a avut întîlniri și discuții la Marea Adu
nare Națională, Ministerul Afaceri
lor Externe și Ministerul Comerțu
lui Exterior și Cooperării Economice
Internationale, Ia Consiliul popular
județean Cluj și a vizitat instituții
de cultură, învățămînt și monumente
istorice din București și Cluj-Năpoca.

omagială dedicată Zilei Armatei

Republicii Socialiste Romania
Sîmbătă a avut loc in București o
sesiune omagială dedicată celei
de-a 40-a aniversări a Zilei Arma
tei Republicii Socialiste România,
organizată de Ministerul Apărării
Naționale.
Au participat tovarășii Ion Coman, membru al Comitetului Politic
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.,
general-colonel Constantin Olteanu,
membru al Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul
apărării naționale, activiști de par
tid și de stat, generali și ofițeri, ve
terani din războiul antifascist, cer
cetători In domeniul istoriei.
Sesiunea omagială a reliefat incă
o dată înalta prețuire și profunda
recunoștință pe care armata Româ
niei socialiste le manifestă fată de
gloriosul nostru partid comunist,
față de secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pentru
grija deosebită ce o poartă oștirii,
intărir l capacității de apărare a
patriei.
Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participantii au adresat o
telegramă tovarășului NICOLAE
CEAUȘESCU, secretar general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandantul suprem al Forțe
lor Armate, in care se spune : liîn
același glas cu intreaga oștire, participanțli la sesiune au dat expresie

profundei lor satisfacții șl bucurii
nemărginite fată de propunerea reinvestirii dumneavoastră, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, la apro
piatul forum al comuniștilor români,
in funcția supremă de secretar gene
ral al partidului, chezășia continuă
rii cu succes a măreței opere de
edificare socialistă și comunistă a
patriei".
In continuare, în telegramă se
spune : „Răspunzind grijii perma
nente cu care înconjurați oștirea ță
rii, în numele tuturor militarilor, ne
angajăm să ne consacrăm întreaga
noastră activitate și capacitate de
muncă înfăptuirii neabătute a poli
ticii interne și externe a partidului
și statului, să nu precupețim nici un
efort pentru îndeplinirea Ia un înalt
nivel calitativ a sarcinilor rezultate
din cuvintarea dumneavoastră la
convocarea bilanț, a prevederilor
Directivei privind pregătirea mili
tară și politică a armatei. Ne vom
dărui întreaga energie creșterii per
manente a capacității combative a
unităților și marilor unități, astfel
incit armata să fie gata. Ia ordinul
partidului și poporului, al dumnea
voastră, stimate tovarășe comandant
suprem, să apere, împreună cu în
tregul nostru popor, libertatea, in
dependența, suveranitatea și inte
gritatea teritorială a României socia
liste".

Județele Brașov, Buzău, Cluj, Dîmbovița și Sibiu
au încheiat semănatul griului
Lucrătorii ogoarelor din județele
Brașov. Buzău. Cluj. Dîmbovița șl
Sibiu au încheiat insămînțatul viu
lui ne întreaga suprafață planificată.
In telegramele adresate tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, de comitetele ju
dețene de partid respective se subli
niază că mecanizatorii, țăranii coo
peratori si lucrătorii din întreprin
derile agricole de stat acționează în

prezent cu toate forțele pentru în
cheierea. în cel mai 6curt timp, a
recoltării porumbului, legumelor si
fructelor. livrarea la fondul de stat
a cantităților de produse prevăzute,
pentru strîngerea si depozitarea în
totalitate a furaielor. Totodată, se
iau măsuri energice pentru elibera
rea terenurilor si executarea arătu
rilor adinei de toamnă, finalizarea
obiectivelor de investiții planificate,
pregătirea fermelor zootehnice pen
tru sezonul rece.
(Agerpres)

O gamă largă de corpuri de iluminat

„ZIUA RECOLTEI"
sărbătorită sub semnul răspunderii pentru strîngerea
producției acestui an și al pregătirii celei viitoare, pentru
progresul continuu al agriculturii socialiste
Astăzi, oameni! muncii din agri
cultură — cooperatori, mecaniza
tori si specialiști, toti ceilalți lo
cuitori ai satelor — sărbătoresc
„Ziua recoltei". Această sărbătoa
re tradițională a țărănimii noastre
se desfășoară tn acest an sub
semnul marilor evenimente politi
ce care au marcat si marchează
viata si munca întregului nostru
popor : împlinirea a 40 de ani de
viată liberă, demnă si independen
tă a tării si apropiatul forum al
comuniștilor — Congresul al
XIII-lea al partidului —
care va dezbate și va
hotărî căile dezvoltării
intensive și mai acce
lerate a întregii econo
mii naționale și. în acest cadru, a agriculturii
noastre socialiste.
Ca în fiecare an, săr
bătorirea „Zilei -recol
tei" constituie pentru
oamenii muncii din această ramură de bază
a economiei naționale
un moment de bilanț,
un prilej de a analiza
modul în care au mun
cit și rezultatele obținu
te, de a trage concluziile
și învățămintele cuveni
te pentru activitatea
viitoare. Se poate spune
că în acest an lucrătorii
din agricultură se pre
zintă la „Ziua recoltei"
cu sentimentul datoriei
împlinite, cu un bogat
buchet de realizări. Este
cunoscut că anul acesta
s-a obținut, pe ansam
blul agriculturii socialis
te, cea mai mare produc
ție de cereale păioase din
istoria tării — peste 10
milioane tone de grlu,
orz și ovăz. De aseme
nea. sînt demne de re
marcat realizările obți
nute în desfășurarea
campaniei agricole de
toamnă. Practic, însămintarea cerealelor pă
ioase și a celorlalte cul
turi de toamnă s-a în
cheiat pe toate suprafe
țele planificate ; în ma
rea majoritate a jude
țelor, lucrarea s-a efec
tuat in perioada optimă
și la un înalt nivel agrotehnic,
punîndu-se
astfel baze solide reali
zării în anul viitor de
recolte la nivelul sarci
nilor stabilite de secre
tarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae
Ceaușescu.
Totodată,
sînt într-un stadiu avansat strîngerea și de
pozitarea tuturor roade
lor toamnei, existînd
toate condițiile ca și aceste lucrări să fie în
cheiate intr-un timp cit
mai scurt, la termenele
stabilite.
Toate aceste realizări
remarcabile ale oameni
lor muncii din agricul
tură sînt rodul politicii
agrare științifice, cutezătoare a
partidului nostru, al preocupării
statornice, permanente a conducerii
partidului și statului nostru, perso
nal a secretarului general al Parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu.
pentru dezvoltarea si modernizarea
continuă a agriculturii, centru
crearea unei puternice baze tehnico-materiale. in măsură să asigu
re creșterea substanțială a produc
ției agricole vegetale și animale,
edificarea unei vieți noi. îmbelșu
gate la sate astfel ca agricultura
să-si aducă o contribuție snorită Ia
creșterea avuției naționale, la ri
dicarea bunăstării întregului po
por. la dezvoltarea generală a În
tregii economii.
Cu mindria de a fi făuritorii is
toricelor transformări ale satului
românesc, de a fi realizatorii re
coltelor superioare din acest an.
toți oamenii muncii din agricultu
ră aduc astăzi, de ..Ziua recoltei",
prinosul lor de recunoștință si dra
goste fată de cel mai iubit fiu
al poporului, tovarășul Nicolae
Ceausescu, isi manifestă hotărirea

fermă de a răspunde prin noi fan
te de muncă mobilizatoarelor in
dicații si sarcini formulate de se
cretarul general al partidului, de
a face totul pentru a consolida
succesele obținute, pentru a pune
mai bine in valoare rezervele mari
de care dispune agricultura româ
nească. pentru a obține astfel. în
continuare, producții tot mai ridi
cate. In acest fel. agricultura noas
tră. țărănimea noastră isi vor mări
substantial contribuția la satisface
rea la un nivel superior a cerin-

telor nonulatlei. ale întregii eco
nomii naționale. Ia înfăptuirea
programului de autoaprovizionare,
la ridicarea nivelului de trai al
întregului nostru ponor.
Mai mult ca în anii anteriori,
oamenii muncii din agricultură
sărbătoresc .Ziua recoltei" cu
sentimentul siguranței, al certitu
dinii privind progresul neîntrerupt
ai agriculturii noastre socialiste.
Este un sentiment tonic. înălțător,
care 1st are izvoare trainice în
proiectul de Directive ale Congre
sului ai XIII-lea al partidului cu
privire la dezvoltarea economieosocială a României în cincinalul
1986—1990 siv orientările de perspec
tivă pînă in)anul 2000. în proiec
tul de Directive sînt prefigurate
cu claritate căile dezvoltării Inten
sive si modernizării in continuare
a întregii agriculturi, ale acceleră
ri creșterii producției vegetale si
animale, ale sporirii eficientei economice. prin creșterea potenția
lului productiv al Pămîntului. mai
buna organizare si foloșlre. in mod

INFORMAȚII

Lămpi de birou, veioze de nop
tieră, lămpi de masă, aplice, lam
padare. plafoniere, pendule, lustre,
candelabre, abajururi — iată nu
mai cîteva din numeroasele corpuri
de iluminat realizate din diferite
materiale și într-o gamă largă de
forme și dimensiuni. Pentru a ale
ge corpurile de iluminat care să
corespundă cel mai bine locuinței,
in funcție de spațiu, mobilă și pre

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 21 octombrie, ora 20 — 24
octombrie, ora 20. în țară: Vremea va
fi în general închisă, exceptind sudestul tării, unde va fi schimbătoare.
Cerul va fi variabil în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei și mai mult
noros în rest. Vor cădea precipitații lo
cale sub formă .de burniță și ploaie
în majoritatea regiunilor. La
munte,
precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță si ninsoare. Vintul va sufla slab

ferințe, cei doritori sînt invitați să
viziteze unitățile comerțului de
6tat, cu deosebire magazinul „Elec
trolux" și raioanele specializate din
magazinele „Electrotehnica", „Vic
toria". „Bucur-Obor" și „Unirea"
din București, precum și magazi
nele universale din Pitești. Oradea,
Tirgu Mureș, Cluj-Napoca. Iași,
Timișoara și din alte orașe ale
țării.

pînâ la moderat cu Intensificări locale
la început din sectorul sudic, apoi din
nord si nord-vest. Temperatura aeru
lui în scădere. Minimele vor fi cuprinse
între 2 și 12 grade, mai coborîte spre
sfîrșitul intervalului, iar cele maxime
între 10 și 20 de grade, izolat mai ri
dicate în sud-estul țării lă
început.
Local se va produce ceață. în Bucu
rești: Vremea va fi schimbătoare, cu
cerul temporar noros. Vor c^dea pre
cipitații sub formă de ploaie ’mal ales
în a doua parte a intervalului. Vîntul
va sufla slab pînă Ia moderat cu in
tensificări trecătoare.
Temperaturile
minime vor fi cuprinse între 3 și 6
grade, cele maxime între 13 și 18 gra
de, mai ridicate la începutul interva
lului. Dimineața se va produce ceață.

HANDBAL : • Azi, partidele re
tur in cupele europene • La 4 no
iembrie, derbiul Steaua — Dinamo
Echipele noastre susțin partidele
retur, din prima manșă a cupelor eu
ropene. astfel : Steaua, tn „Cupa
campionilor", la Atena, cu Ionikos
(în tur, 36—25), Dinamo Bucu
rești a jucat astă-noapte, in
„Cupa cupelor", la Istanbul, cu
S.K.S. Dernegi (în tur. 38—18). H. C.
Minaur joacă. în „Cupa Federa
ției internaționale de handbal", la
Istanbul, cu I.T.U. (în tur. 45—17),
iar echipa S. C. Bacău, in „Cupa
campionilor" pentru echipele femini
ne, va juca returul în această dimi
neață. la Bacău, cu formația turcă
Arcelick Istanbul (in tur, 34—17).
Tragerea la sorți pentru turul al
doilea (optimi de finală) — tur '_n
care toate cele patru echipe româ
nești au foarte mari șanse de califi
care — vâ avea loc miercuri, 24 oc
tombrie. Ia Basel (Elveția). Meciu
rile tur se vor disputa între 12 și 18
noiembrie, iar cele retur între 19 și
25 noiembrie. Pină atunci, amatorii
de handbal din Capitală vor avea
ocazia să urmărească un alt meciderbi al campionatului național.
Steaua — Dinamo. Acesta este pro
gramat la Palatul sporturilor ș! cul
turii in ziua de duminică, 4 noiem
brie, de la ora 11.
FOTBAL : • O etapă cu numai
șapte meciuri • Orașele mexicane
unde se vor juca meciurile turneu
lui final al C. M. 1986
• Azi se vor desfășura meciurile
etapei a IX-a, numai șapte partide
la număr, fiindcă Dinamo — Poli
tehnica Iași (4—3) s-a jucat joia
trecută, iar Universitatea Craiova —
F. C. Olt a fost reprogramată la 14
noiembrie. în Capitală, o singură
partidă, Steaua — Jiul. în care Stea
ua (13 p.) va căuta să egaleze la
puncte pe Dinamo (15 p.) și să trea
că din nou in fruntea clasamentului,
avînd un golaveraj superior. Un
meci interesant la Hunedoara : Corvinul (6 p.) — Sportul studențesc (12
p.). Dar echipa bucureșteană nu-1
va putea folosi pe Marcel Coraș
(pină la primăvară, in retur), deoa
rece acesta a suferit o fractură de
claviculă în jocul de la Petroșani.
Alte partide atractive. Ia Rîmnicu
Vilcea. Chimia (7 p.) — Rapid (9 p.)
și la Pitești. F. C. Argeș (8 p.) —

unitar, a întregi! suprafețe agrico
le a țării, prin aplicarea largă a
cuceririlor științei agrozootehnice
Înaintate, prin înfăptuirea progra
melor privind realizarea obiective
lor de îmbunătățiri funciare si de
mecanizare completă a lucrărilor
agricole.
Desigur, concomitent cu tnfăptuirea acestor prevederi, esențială
pentru progresul neîntrerupt al agriculturii noastre este munca oa
menilor. ei fiind aceia care hotă
răsc în ultimă Instanță nivelul pro
ducțiilor agricole, vege
tale și animale. Aceasta
presupune ca înnoirile
și creșterile în dezvol
tarea bazei tehnico-materiale a agriculturii să
fie însoțite de preocu
parea susținută pentru
formarea omului nou,
cu o temeinică pregătire
și un puternic spirit re
voluționar. capabil să
Înfăptuiască manie obiective ale noii revolu
ții agrare. Așa cum a
subliniat secretarul ge
neral al partidului, țără
nimea cooperatistă, în
treaga noastră țărănime
trebuie să se ridice la un
nivel nou, să devină o
forță socială nouă, cu o
Înaltă conștiință revolu
ționară. cu o temeinică
pregătire
profesională
și științifică, in stare să
smulgă solului recoltele
cele mai bune. $i recol
tele bune obținute in acest an de un mare nu
măr de unități agricole,
in condiții climatice mai
puțin favorabile, sînt,
fără îndoială, o dovadă
concludentă a capacită
ții. hărniciei șl pricepe
rii țărănimii noastre, ale
mecanizatorilor și spe
cialiștilor. Dar așa cum
evidenția
tovarășul
Nicolae Ceaușescu la adunarea populară care a
avut loc in luna septem
brie in comuna Pecica,
județul Arad, „obiecti
vele revoluției agrare
trebuie să înceapă, la
griu, de la 8 900 kg la
hectar in sus. Iar Ia po
rumb, de la minimum
10 000 kg la hectar. Nu
mai in aceste condiții
vom putea vorbi de o
nouă revoluție agrară,
care va schimba din te
melii caracterul agricul
turii noastre, dar și ni
velul de viață al țără
nimii, al poporului nos
tru".
In aceste zile, oamenii
muncii din agricultură
continuă să fie angajați
In bătălia stringerii roa
delor toamnei și ia efectuarea celorlalte lu
crări agricole de sezon.
Tocmai de aceea, săr
bătorirea „Zilei recoltei"
trebuie să constituie,
deopotrivă, nu numai un moment
de bilanț, ci și un prilej pentru
mobilizarea si mai puternică a tu
turor forțelor si energiilor oame
nilor muncii de la sate, in vederea
stringerii si depozitării grabnice,
fără Pierderi a întregii recolte,
pentru livrarea tn totalitate a can
tităților de produse prevăzute la
fondul de stat, precum si pen
tru încheierea într-un timp cit mai
scurt a celorlalte lucrări de
toamnă.

De „Ziua recoltei
*.
întregul nos
tru ponor urează țărănimii, tutu
ror oamenilor muncii din agricul
tură noi sl importante realizări tn
îndeplinirea sarcinilor trasate de
conducerea partidului In domeniul
creșterii si mai substanțiale a pro
ducției agricole vegetale si anima
le. în munca lor consacrată pro
gresului si Înfloririi patriei noas
tre socialiste.

Aurel PAPADIUC

SPORTIVE

F. C. Bihor (8 p.). în celelalte jocuri :
Politehnica Timișoara (5 p.) — A.S.A.
(8 p.), F.C.M. Brașov (8 p.) — Gloria
(8 p.) și F. C. Baia Mare (5 p.) —
S. C. Bacău (6 p.).
Partidele vor începe la ora 15.
• în divizia B. seria I, la Plo
iești, o partidă-cheie pentru clasa
mentul acestei serii : Petrolul (13 p.)
— Dunărea C.S.U. Galați (14 p.), am
bele foste divizionare A, la fel de hotărîte să revină în prima divizie. în
Capitală, trei meciuri interbucureștene, din seria a Il-a : Dinamo Vic
toria — Metalul, Progresul Vulcan —
Automatica și Mecanică Fină Stea
ua — Autobuzul.
• Orele Începerii jocurilor de
miercurea viitoare ale echipelor
noastre in cupele europene : la Cra
iova, Universitatea — Olympiakos
Pireu, ora 15; la Bordeaux. Girondins — Dinamo București, ora 21,30
(ora României).
• Comitetul de organizare al Cam
pionatului mondial de fotbal, cu În
cuviințarea federației internaționale,
a stabilit orașele și stadioanele unde
se vor juca meciurile celor 6 grupe
ale turneului final, ce va începe la 31
mai 1986. Partidele grupei A se vor
juca la Puebla pe stadionul Cuauh
temoc și la Ciudad de Mexico oe
stadionul Universitario ; grupa B :
stadionul centra] din Toluca și Az
teca din Ciudad de Mexico ; grupa
C : stadionul din Leon și stadionul
din Irapuato ; grupa D : stadioane
le Jalisco și „3 Martie" din Guada
lajara ; grupa E : stadionul din
Queretaro și Estadio Neza din ora
șul Nezahualcoyotl ; grupa F : Esta
dio Universitario și Estadio Technologico. ambele din Monterrey, Cela
două echipe calificate din oficiu :
Italia, deținătoarea titlului, și Mexic,
țara gazdă, vor juca în grupele A și,
respectiv, B. Tragerea la sorți pen
tru stabilirea componentei celor șase
grupe va avea loc la 15 decembrie
1985.
RUGBI : • Meciul România —
Franța, Ia stadionul „23 August" 9
Un clasament mondial al revistei
„Rugby Post"
• La 10 noiembrie se va juca la
București cel mai important meci
al campionatului european intertări.
România — Franța. El a fost
programat la stadionul „23 August",

de la ora 14,30, șl va fi arbitrat de e
brigadă Irlandeză.
• Antrenorul Valeriu Irimescu
ne-a informat că. In vederea acestei
importante partide, a stabilit un
prim trial, săptămîna viitoare, joi. la
Brașov.
• în legătură cu meciul Româ
nia — Franța, este interesant să
menționăm datele unui clasament
mondial, publicat recent de revista
britanică „Rugby Post". în acest
clasament, echipa Franței este așe
zată pe locul al doilea, după aceea
a Noii Zeelande, lar reprezentativa
României pe locul al șaptelea. înain
tea formațiilor Angliei si Irlandei.
BOX : Gala finalelor la Palatul
(porturilor
Astăzi, de la ora 10. la Palatul
sporturilor și culturii din Capitală,
amatorii de box vor urmări cele 12
meciuri pentru centurile tricolore
din programul galei finale a campio
natelor naționale. Iată ordinea par
tidelor : semi muscă : D. Șchiopu
(Steaua) — V. Encean Pop (Meta
lul București) ; muscă : M. Vișan
(Metalul Tirgoviște) — C. Titoiu
(Dinamo) ; cocoț : R. Nlstor — M. Finățan (ambii de la Steaua) ; pană t
N. Talpoș (Metalul Salonta) — I. Panaite (B. C. Galați) ; semiușoară :
I. Stan (Dinamo) — D. Stănciulescu
(C.S.M. Drobeta Tr. Severin) ; ușoa
ră : D. Ilie — FI. Țircomnicu (am
bii de la Dinamo) ; semimijloeie :
R. Obreja (Dinamo) — L- Sandu
(Prahova Ploiești) ; mijlocie mică :
V. Mihai (Farul) — M. Modrogan
(Rapid) ; mijlocie i D. Senciuc
(A.E.M. Timișoara) — V. Florian
(Steaua) ; semigrea : G. Donici
(B. C. Galati) — M. Marcu (B. C.
Brăila) ; grea : I. Cernat (Steaua) —
D. Răcaru (C.S.M. Drobeta Tr. Seve
rin) ; supergrea : T. Pirjol (Voința
București) — Gh. Preda (Steaua).
Cei mai multi finaliști aparțin
cluburilor Steaua (6) și Dinamo (5) ;
B.C. Galați și C.S.M. Drobeta Tr.
Severin au cite doi finaliști ; alte
asociații din județe — Oțelul Tîrgoviște. Metalul Salonta, Prahova’ Plo
iești. A.E.M. Timișoara. Farul Con
stanța și B.C. Brăila — cite un fina
list ; alte grupări bucureștene — Ra
pid, Metalul și Voința, iarăși cite un
finalist.
Grupa] de

Valeriu MIRONESCU
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REPUBLICII DEMOCRATICE SOMALIA

Tovarășului MOHAMED SIAD BARRE
Secretar general al Partidului Socialist Revoluționar Somales,
Președintei» Republicii Democratic» Somalia
MOGADISCIO
Cu prilejul celei de-a XV-a aniversări a Zilei naționale a Republicii
Democratice Somalia vă adresez calde felicitări și cele mai bi>e urări.
Reafirm convingerea că. action!ndu-se in continuare pentru înfăptuirea
înțelegerilor convenite cu ocazia lntîlnirllor șl convorbirilor noastre Ia Bucu
rești și Mogadiscio, raporturile de prietenie și strinsă conlucrare dintre
partidele și țările noastre vor cunoaște o dezvoltare tot mai largă, spre binele
popoarelor român si somalez, al cauzei păcii. Independentei naționale, co
laborării si Înțelegerii în lume.
Vă doresc multă sănătate și fericire personală, lar poporului aomalez
prieten progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintei» Republicii Socialiste România
Somalia, țară situa
tă in regiunea Africii
de est, sărbătorește
astăzi împlinirea a 15
ani de la revoluția din
21 octombrie 1969, care
a pus capăt frămîntărilor interne survenite
după proclamarea in
dependenței
(1960),
inaugurînd o etapă
nouă în Înfăptuirea
aspirațiilor de liber
tate, progres și bună
stare ale poporului so
malez. Această pe
rioadă a fost marcată
de ample eforturi pen
tru lichidarea înapoie
rii economice moște
nite din trecut, efor
turi care au dus la
transformarea înfăți
șării multor localități
ale țării, și, in primul
rînd, a capitalei. Dacă
acum un deceniu și
jumătate Mogadiscio
era un port fără im
portanță, astăzi, el se
înfățișează privirilor
ea un oraș tn plină ex
pansiune. Populația sa
a crescut de aproape
cinci ori, ajungînd la
circa 400 000 locuitori }
s-au înălțat construc
ții noi, portul a fost
modernizat, s-au pus
bazele unei industrii
proprii. Astfel, capita
la somaleză dispune
de o uzină siderurgi
că, o rafinărie, fila
turi, fabrici de prelu
crare a cărnii și a al
tor produse alimenta
re — Somalia fiind
înainte de toate o țară

agricolă. Circa 90 la
sută din populația sa
de 3 500 000 locuitori
se ocupă cu cultivarea
pămîntului și creșterea
animalelor.
Tînărul
stat african se numă
ră printre primele țări
din lume în ceea ce
privește numărul de
vite pe cap de locui
tor, dispunînd -de pes
te 15 milioane de bo
vine, ol, capre, că
mile.
Dealtfel, dezvolta
rea agriculturii, asi
gurarea de produse aiimentare din resurse
proprii constituie prin
cipala preocupare a
guvernului
somalez.
Potrivit unui program
special adoptat tn
1970, in Somalia au
fost realizate 29 de
proiecte, care au dus
la includerea in cir
cuitul agricol a unor
întinse suprafețe de
teren cultivate în spe
cial cu porumb. Se
ceta din ultimii ani,
care a lovit puternic
numeroase țări ale Africii, a sporit și mai
mult preocuparea pen
tru stimularea secto
rului agricol. In ca
drul planului de cinci
ani 1982—1986, circa 47
la sută din totalul in
vestițiilor sint alocate
agriculturii și silvicul
turii. Se are in vede
re construirea de ba
raje (cel mai mare
fiind Înălțat la nord

de localitatea Bardera), extinderea su
prafețelor irigate și
intensificarea mecani
zării.
In spiritul politicii
sale de prietenie și
solidaritate cu po
poarele africane și in
general cu noile state
care au pășit pe calea
dezvoltării de sine
stătătoare, poporul ro
mân urmărește cu in
teres progresele dobîndite de poporul so
malez pe calea făuri
rii unei vieți noi. In
tre Republica Socialis
tă România și Repu
blica Democratică So
malia s-au statornicit
relații întemeiate pe
stimă și respect reci
proc, care cunosc un
curs ascendent.
Momente de cea mal
mare însemnătate în
evoluția raporturilor
româno-somaleze le-au
constituit
întilnirlle
dintre
președintele
Nicolae Ceaușescu și
președintele Mohamed
Siad Barre, dintre
care cea mai recentă
a avut loc în iulie 1983
la Mogadiscio. Decla
rația comună românosomaleză, ca și celelal
te documente semnate
cu acest prilej au des
chis noi și rodnice
perspective extinderii
raporturilor dintre cele
două țări, în interesul
ambelor popoare, al
păcii și progresului în
lume.

„Ziua energeticianului"
Astăzi, tn această duminică de
octombrie, sărbătorim „Ziua ener
geticianului", zi care simbolizează
înalta prețuire pe care partidul,
întregul nostru popor o acordă
muncii pline de pasiune și răspun
dere a celor ce dau forță și lumină
țării, contribuind astfel la dezvol
tarea bazei energetice, la progresul
necontenit șl înflorirea patriei
noastre socialiste.
In acest an, sărbătorirea energetlcienilor are loc într-o perioadă de
puternică emulație creatoare, in
condițiile tn care întregul nostru
popor
muncește cu abnegație și
dăruire
pentru a tntimpina apro
piatul forum al comuniștilor. Con
gresul al XIII-lea al partidului, cu
noi și remarcabile
succese in
muncă. Conștienți de răspunderile
pe care le au tn dezvoltarea bazei
energetice a țării, oamenii muncii
din această ramură a economiei na
ționale raportează de ziua lor o
serie de rezultate pozitive tn
muncă. Se detașează prin realizări
le bune obținute în Îndeplinirea
și depășirea planului Ia producția
de energie electrică și la indicatorii
de eficientă economică pe nouă
luni din acest an colectivele de
la întreprinderile electrocentrale
Porțile de Fier I, Rîmnicu Vîlcea,
Curtea de Argeș — în domeniul
producerii energiei hidroelectrice,
de la întreprinderea electrocentrale
Oradea — tn domeniul producerii
energiei electrice pe bază de căr
bune, și cele de la întreprinde
rile electrocentrale Galați, Timi
șoara, Mureș — in domeniul pro
ducerii energtel electrice pe bază
de hidrocarburi. Cu rezultate nota
bile intîmpină această zi și colec
tivele de Ia Întreprinderile de ex
ploatare și întreținere a rețelelor
și instalațiilor energetice și de dis
tribuție a energiei electrice și ter
mice Suceava, Timișoara și Boto
șani.
La rîndul lor, constructorii șl
montorii din această ramură rapor
tează că. de la Începutul acestui
an și pină in prezent, au pus in
funcțiune noi capacități de produc
ție, printre care un grup de 330 MW
la termocentrala Turceni, un grup
de 50 MW la termocentrala din
Giurgiu, un grup de 105 MW la
termocentrala din Galati, pe re
surse refolosibile, precum și două
grupuri de 75 MW la hidrocentrala
Sebeș-Șugag.
Totodată, in acest
an s-a efectuat primul paralel la
grupul nr. 1 de 330 MW de la Cen
trala de șisturi bituminoase de la
Anina. în prezent, constructorii.

montorii și energeticlenil depun
eforturi stărujtoare pentru ca. în
intîmpinarea Congresului al XIIIlea al partidului, să dea în func
țiune importante capacități ener
getice la hidrocentralele de la
Porțile de Fier II, Drăgan-Iad și
Petreștl.
Corespunzător politicii consec
vente a partidului nostru de dez
voltare a bazei energetice a tării,
proiectul de Directive ale Con
gresului al XIII-lea al P.C.R. pre
vede că, in vederea asigurării in
dependenței energetice a țării, se
va acționa pentru valorificarea efi
cientă a tuturor tipurilor de re
surse primare, în special a lignitu
lui șl șisturilor bituminoase, extin
derea construcției de hidrocentrale,
accelerarea programului de reali
zare a centrelor nuclearoelectrice,
mărirea randamentelor de conver
sie a energiei primare prin extin
derea producerii combinate a ener
giei electrice și termice, reducîndu-se la minimum utilizarea hidro
carburilor. Practic, în cincinalul
viitor, in cadrul producției de ener
gie electrică se vor realiza 21—22
miliarde kWh tn centralele nu
clearoelectrice șl aproape 38 mi
liarde kWh pe bază de cărbune și
șisturi bituminoase.
In spiritul sarcinilor subliniate
de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului, oa
menii muncii din această ramură
au datoria să dovedească intreaga
răspundere pentru asigurarea în
bune condiții a energiei electrice
necesare economiei naționale, pen
tru încheierea neîntîrziată a repa
rațiilor la toate grupurile energe
tice. pentru functionarea in de
plină siguranță șl la parametrii
prevăzuți a tuturor Instalațiilor,
pentru producerea energiei elec
trice șt termice cu consumuri spe
cifice și tehnologice cit mai re
duse, pentru sporirea producției
de energie electrică in centralele
care funcționează pe cărbune. La
fel de important este ca toate noile
obiective de investiții, prevăzute
să fie puse tn funcțiune în acest
an, să intre in exploatare la ter
menele stabilite.
Astăzi, de ziua lor, întregul nos
tru popor urează energeticienilor
patriei noi și importante succese
In activitatea lor, consacrată dezvol
tării bazei energetice a târli, în
floririi necontenite a României so
cialiste.

Gheorghe ION1ȚA

ROMANIA SOCIALISTA, PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
PROMOVEAZĂ O POLITICA DINAMICA $1 CONSTRUCTIVA,
DEDICATA PĂCII $1COIADODĂRII INTERNATIONALE
RELATĂRI Șl COMENTARII ÎN PRESA DIN DIFERITE ȚĂRI ALE LUMII
Realizările de seamă obținute de poporul ro
mân în toate domeniile de activitate, in proce
sul de edificare a noii societăți, se află în aten
ția presei din diferite țări ale lumii.
Articolele, comentariile, informațiile apărute
în presa de peste hotare, relatările transmise
Sub titlul „O politică externă
constructivă, dedicată păcii si
colaborării internaționale", coti
dianul „INDIAN EXPRESS" a Pu
blicat un amplu articol in care,
dună ce relevă intensa activitate
constructivă pe plan intern, reali
zările poporului român, dinamis
mul dezvoltării tării noastre, sub
liniază că politica externă a Româ
niei se află în deplină armonie cu
preocupările, ne plan intern, avind
ca obiectiv fundamental promo
varea intereselor naționale ne arena internațională, precum si exiaentele cauzei păcii si înțelege
rii în lume. Una dintre principale
le surse ale înaltului prestigiu de
care se bucură România pretutin
deni in lume — se arată in co
mentariu — este angajarea ei fer
mă si constantă in statuarea in
viata internațională a unor prin
cipii democratice de relații inter
statale. Demersurile României pe
arena
internațională au de
monstrat pregnant aspirația ar
zătoare a poporului român, ca si
a altor popoare, de a trăi într-o
lume in care forța legii să înlo
cuiască definitiv utilizarea forței.
Această politică are în presedin-,
tele Nicoiae Ceaușescu un promo
tor consecvent. în ultimele douft
decenii. România a acționat sta
tornic pentru instituirea de rela
ții interstatale . bazate ferm pe
principiile independenței și suvera
nității naționale,' neamestecului in
treburile interne, nerecurgerii la
forță și la amenințarea cu ‘forța,
principii a căror respectare este
considerată de România ca o con
diție a păcii și progresului.
Ziarul indian evidențiază activi
tatea intensă desfășurată de Româ
nia pe arena internațională, ini
țiativele. demersurile si propune
rile pentru solutionarea marilor
probleme contemporane, atit in ca
drul O.N.U... cjt si al aîțon orga
nizații.
Apărarea
păcii,
sal
varea vieții pe Pămînt. înlăturarea
pericolului nuclear. asigurarea
unei .existente libere si demne
pentru toate popoarele constituie
sarcina fundamentală a politicii
externe românești, definită ca
atare de președintele Nicoiae
Ceausescu — relevă „Indian Ex
press". In continuare, ziarul scrie
că România a prezentat propuneri
concrete, realiste, vizînd elimina
rea pericolului .nuclear din Euro
pa si din întreaga lume. Intre aces.te propuneri sint menționate
cele privind oprirea instalării de
noi rachete nucleare americane pe
continentul european si a aplică
rii contramăsurilor adoptate ca
răspuns de Uniunea Sovietică, re
luarea negocierilor de la Geneva,
dintre U.R.S.S. si S.U.A.. contribu
ția pe care celelalte state euro
pene o not aduce la realizarea unui
acord pentru înlăturarea armelor
• nucleare, stabilirea de zone denuclearizate in Europa si in diferite
alte părți ale lumii.
Ziarul indian ..THE ECONOMIC
TIMES" relevă că președintele
* Nicoiae Ceausescu a desfășurat o
intensă activitate pentru edifi
carea unei noi ordini economice
internaționale, avansind valoroase
idei si soluții. încă din 1965. pre
ședintele Nicoiae Ceausescu a in
sistat pentru ca relațiile dintre
state să se bazeze ferm pe prin
cipiile independentei si suverani
tății naționale, egalității în drep
turi. neamestecului in treburile in
terne. avantajului reciproc, neutilizării forței si nerecurgerii la amenintarea cu forța. — scrie zia
rul indian, care subliniază apoi :
Abordînd marile probleme ale
progresului economic si social al
omenirii.
președintele
Nicoiae
Ceausescu » pus în evidentă fap
tul că statele trebuie să opereze
schimbări radicale în mecanisme
le economice internaționale. în
structurile de Piață, de preturi, de
credite, in sistemul juridic si in
stitutional al economiei mondiale.
Cotidianul indian prezintă pe
larg conceptul românesc privind
stabilirea noii ordini economice
internaționale, evidențiind corela
ția strinsă dintre dezarmare si
dezvoltare, inițiativele si propune
rile tării noastre în cadrul sesiu

în emisiuni de radio și televiziune pun în evi
dență măsurile adoptate de partidul și de sta
tul nostru pentru asigurarea progresului per
manent al României pe treptele civilizației so
cialiste, activitatea neobosită, bogată și di
namică a tovarășului Nicoiae Ceaușescu, rolul

nilor speciale ale O.N.U.. sesiuni
lor U.N.C.T.A.D. si ale altor orga
nizații internaționale, inclusiv al
..Grupului celor 77".
Revista indiană ..INTERNATIO
NAL COURIER" a publicat un
amplu articol dedicat dezvoltării
economico-sociale a României în
ultimele Patru decenii, punind in
lumină marile transformări înre
gistrate în această perioadă in
structura societății românești.
Activitatea neobosită, consecvent
pusă de țara noastră in slujba celui
mai nobil deziderat al umanității,
pacea, este amplu reflectată in
tr-un articol intitulat „România la
cea de-a XXXIX-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. — să se
pună capăt escaladei nucleare
și de ziarul belgian „LE DRAPEAU
ROUGE". România — subliniază
ziarul belgian — a prezentat Ia Or
ganizația Națiunilor Unite o serie
de măsuri care, plecind de la. două
idei — oprirea instalării rachetelor
nucleare americane și aplicării
contramăsurilor sovietice, pe de o
parte, și acțiunea țărilor europene
implicate in instalarea noilor arme
nucleare, pe de altă parte — vi

președintelui țăfii noastre în elaborarea și în
făptuirea politicii interne și externe românești,
dedicată prosperității poporului nostru, păcii și
înțelegerii internaționale, edificării unei lumi
mai bune și mai drepte pe planeta noastră.

documente. elaborate sub directa
îndrumare ă președintelui Nicoiae
Ceausescu, asigură — apreciază zia
rul brazilian — o dezvoltare inten
sivă. armonioasă și echilibrată a
tuturor ramurilor economiei națio
nale, precum și o participare acti
vă a României la schimbul mon
dial de valori materiale și spiritua
le. In acest context, este pusă in
evidentă dezvoltarea pe care o vor
cunoaște comerțul exterior și
cooperarea economică internațio
nală ale României.
Intr-un reportaj intitulat „Se în
tărește rolul colectivelor oamenilor
muncii", ziarul bulgar „RABOTNICESKO DELO" a relatat pe.larg
despre adunările generale ale oa
menilor muncii din industrie,
construcții, transporturi și teleco
municații, din centrele și institutele
de cercetări științifice, comerț, tu
rism. prestări de servicii, din do
meniile cultural și social, subliniind
că în cadrul acestora au fost ana
lizate îndeplinirea planurilor, bu
getelor de venituri si cheltuieli,
precum și a angajamentelor în
întrecerea socialistă.
„Oltcit" — sub acest titlu, revista

• Demersuri consecvente, în spiritul unei înalte răs
punderi pentru destinele omenirii.
• Un concept profund umanist despre corelația
dezarmare-dezvoltare.
® Realizări remarcabile în dezvoltarea multilaterală
a economiei românești.
zează stoparea escaladei nucleare.
România, apreciind.' de la tribuna
O.N.U.. că instalarea eurorachetelor
și adoptarea contramăsurilor a fă
cut să crească in mod deosebit pe
ricolul unui nou război mondial, a
propus .celor două mari puteri să
treacă la oprirea amplasării rache
telor în curs, să se stabilească apoi,
de o parte și de Alta, un calendar
cu date limite pentru retragerea
armelor nucleare deja instalate.
Conform punctului de vedere
românesc— scrie ziarul — nu este,
suficient, ca acțiunea să se limi
teze numai la enrorachetele insta
late din noiembrie 1983 și nici nu
mai la acțiunea celor două mari
puteri. Apreciind că țările europe
ne in care au fost sau urmează să
fie instalate rachete cu rază medie
de acțiune și-au asumat, o mare
responsabilitate in fața opiniei pu
blice. România apreciază că acestea
trebuie să acționeze în primul
rind pentru a favoriza reluarea și
succesul negocierilor sovieto-americane și. in cele din urmă, retra
gerea tuturor armelor nucleare de
pe continent.
BULETINUL. LUNAR al presti
gioasei edituri elvețiene „DEIKE",
care publică date biografice ale
unor mari personalități ale lumii,
consacră un amplu articol tovară
șului Nicoiae Ceaușescu, însoțit de
un portret al președintelui Repu
blicii Socialiste România.
Sint puse in evidență înaltele ca
lități moral-politice ale șefului sta
tului român, in care „tji brează o
conștiință puternică pentru inde
pendența națională". Sint. de ase
menea, reliefate inițiativele, acțiu
nile perseverente ale președintelui
Nicoiae Ceaușescu pentru solu
ționarea problemelor cardinale ale
omenirii.
După ce prezintă datele biografi
ce ale
președintelui
Nicoiae
Ceaușescu, publicația elvețiană
sicrie in încheiere : „Marele fiu și
conducător iubit al poporului
român Întrupează pentru români
visul de independență".
Remarcind continuitatea în dez
voltarea țării noastre, „.TORNAL
DE BRASILIA" a publicat un am
plu articol in care sint prezentate
date din proiectul de Directive âle
Congresului al XIII-lea al Partidu
lui Comunist Român cu. privire la
dezvoltarea economico-socială a
României în cincinalul 1986—1990
și orientările de perspectivă pină
in anul 2 000. Prevederile acestor

bulgară „AVTO MOTO SVIAT"
prezintă pe larg procesul de pro
ducție și caracteristicile tehnice ale
noului autoturism românesc, .reali
zat la Craiova. Se subliniază că li
niile de producție sint înzestrate
cti tehnica cea mai modernă, iar
tehnologia este la un nivel foarte
ridicat.
„Petrolul de la Marea Neagră"
este titlul sub care cbtidianul po
lonez „TRYBUNA LUDU" prezintă
unele dintre preocupările țării
noastre pentru dezvoltarea bazei
proprii de energie și de materii
prime.
După ce menționează date ilus
trative pentru sporirea producției
de cărbune și de petrol, cotidianul
polonez evidențiază intensificarea
cercetării geologice.
Industria petrolului din Polonia
folosește bogata experiență româ
nească — scrie ziarul — precizind,
printre altele, că partea poloneză
achiziționează din România utilaj
de prospecțiuni geologice.
Relevind extinderea relațiilor
dintre Polonia și România, ziarul
„ZYCIE WARSZAWY" subliniază,
în articolul „Se amplifică co
laborarea cu România", faptul că
raporturile economice româno -po
loneze s-au dezvoltat dinamic. Acest lucru — arată cotidianul —
este . rezultatul vizitelor efectuate
de tovarășii Nicoiae Ceaușescu in
Polonia și Wojciech Jaruzelski in
România, care au contribuit la
identificarea posibilităților de con
lucrare dintre România și Polonia.
După o atentă analiză, au fost
găsite produse noi, necesare eco
nomiei ambelor țări. A început să
se acționeze cu mai multă elastici
tate, să se caute noi forme de
schimburi și de colaborare. In ulti
mii trei ani — subliniază cotidianul
—- datorită acestor acțiuni multi
laterale s-a ajuns aproape la du
blarea schimburilor de produse. La
o asemenea dezvoltare pozitivă a
relațiilor economice dintre Româ
nia și Polonia a contribuit in mare
măsură structura complementară a
economiilor celor două state.
Date ilustrative pentru dezvol
tarea economică și socială a Româ
niei prezintă și gazeta poloneză de
tineret „SZTANDAR MLODYCH",
carp a publicat un articol ce exem
plifică. între altele, faptul că in •
dustria petrolieră românească a de
venit una dintre cele mai moderne.
Se precizează că România ocupă

locul al III-lea in lume ca produ
cător de utilaj pentru foraj. Tot
odată, în România s-a dezvoltat
industria grea, s-au construit șan
tiere navale moderne. Profunde
transformări a cunoscut și satul
românesc.
Infrunțînd complicata conjunctu
ră internațională, România transpu
ne in viață politica de dezvoltare,
obținind, cu fiecare an, o creștere
a venitului național, a producției
industriale și agricole — se subli
niază în articol.
Intr-o amplă corespondență din
București, consacrată eforturilor
României în domeniul consolidării
bazei sale energetice, agenția de
presă a R.D. Germane ADN, a
subliniat că, in. cei 40 de ani de
construcție socialistă, în țara noas-.
tră s-au depus eforturi conside
rabile' in această direcție, realizînâu-se acoperirea aproape integrală
a necesarului de energie. Numai în
acest an vor fi date in folosință
zeci de noi blocuri energetice ,echivalind cu capacitatea tuturor pro
ducătorilor de energie ai României
din anul 1964.
Majoritatea noilor capacități re
vine hidrocentralelor, a căror pon
dere în producția totală de curent
electric a țârii urmează să crească
pină la sfîrșitul anului 1985. Avind
in vedere necesitățile sporite de
energie — menționează agenția —
folosirea eficientă a unei părți cit
mai mari din potențialul hidroener
getic are pentru România un rol
însemnat. Gradul de utilizare ur
mează să fie sporit prin construc
ția de noi centrale electrice.
Sub titlul „De trei ori mai mult
decit in anul 1965". cotidianul slovac
,.PRAVDA", care apare la Brati
slava, evidențiază preocupările
partidului și statului nostru pentru
ocrotirea sănătății oamenilor mun
ci:, subliniind că alocațiile la buge
tul de stat sint in prezent de trei
ori mai mari decit în anul 1965. în
continuare, sint prezentate date
ilustrative - privind numărul de
medici, de cadre sanitare medii și
asistența medicală ambulatorie,
centrele medicale teritoriale, de în
treprinderi și școlare, policlinicile,
spitalele, centrele de tratament,
stațiunile de odihnă si balneare.
Ziarul „NODON SINMUN". din
R.P.D. Coreeană, a inserat artico
lul „în România se dezvoltă invătămintul superior", subliniind că,
în anii construcției socialiste. în
țara noastră s-au înființat un mare
număr de universități și institute,
iar numărul studenților a crescut
de aproape șapte ori.
In dezvoltarea economico-socială
a României, unul din obiectivele
de bază a fost și rămine asigurarea
cantităților necesare de materii
prime, a resurselor energetice —
se subliniază în articolul „Strategia
energetică a Îîomâniei", apărut in
revista „NAFTELINAS" din Grecia.
Aceasta deoarece însăși viața do
vedește că atragerea în circuitul
economic a resurselor energetice
proprii și a materiilor prime, pre
cum și valorificarea superioară â
acestora constituie Unul dintre cei
mai importanți factori ai realizării
politicii . de industrializare și de
dezvoltare mai puternică a bazei
materiale a societății.
Prevăzînd unele fenomene și evo
luții ale economiei mondiale —
se arată în articol — România a
elaborat o strategie de largă per
spectivă în direcția intensificării
eforturilor pentru identificarea, ex
ploatarea rațională și valorificarea
superioară a resurselor de materii
prime, .'carburanți și energie și
pentru reducerea dependentei de
piața străină. Din această perspec
tivă rezultă că măsurile care sint
incluse in planurile speciale și pro
gramele ce au fost aprobate nu
sint simple schimbări și măsuri de
conjunctură. Acestea au dobîndit
valoarea unei strategii unice, care
’are drept scop utilizarea rațională
a resurselor naționale pentru a
asigura o dezvoltare continuă. în
ritmuri accelerate, a economiei
naționale.
(Agerpres)
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LA ÎNCHEIEREA CONVORBI
RILOR OFICIALE pe care le-au
purtat, la Helsinki. Enrich Honec
ker, președintele Consiliului de
Stat al R.D. Germane, si Mauno
Koivisto. președintele Finlandei,
au subliniat că in prezent trebuie
făcut totul pentru însănătoșirea si
tuației Internationale si combate
rea fermă a pericolului crescind
de război.
GUVERNUL REPUBLICII ZIM
BABWE a hotărît să preia contro
lul asupra pachetului de acțiuni
al concernului minier sud-african
„Messina Group of South Africa",
specializat in extracția de metale
prețioase. Conducerea întreprinde
rii va fi exercitată de Corporația
de stat pentru dezvoltarea indus
triei extractive, care va deține :>5
la sută din totalul capitalului com
paniei.
*

EXPOZIȚIE ROMANEASCA. în
orașul japonez Kobe a fost inaugu
rată o expoziție de bunuri de con
sum din România, organizată in co
laborare cu Asociația internațională
a orașului. Expoziția prezintă o
gamă largă de produse ale indus
triilor ușoară, alimentară, chimică și
aie cooperației meșteșugărești, pre
cum și fotomontaje privind realiză
rile economico-sociale ale Româ
niei în anii construcției socialiste.
COMUNICATUL COMUN TUR
CO—IUGOSLAV. dat publicității
la încheierea vizitei oficiale efec
tuate la Ankara de președintele
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia. Veselin Giuranovici, și a convorbi
rilor avute cu președintele Turciei.
Kenan Evren, menționează că cele
două țări si-au exprimat îngrijo
rarea fată de agravarea situației
internaționale, nronuntîndu-s^ pen

tru soluționarea exclusiv prin ne
gocieri a problemelor maîore ale
contemporaneității. O atenție spe
cială a fost acordată, in cursul
convorbirilor, situației din Balcani.
Turcia si Iugoslavia reafirmînd
hotărirea de a contribui la dezvol
tarea pe multiple planuri a rela
țiilor de cooperare bilaterală și
multilaterală in regiune.
PLENARA C.C. AL P.C. JAPO
NEZ si-a Încheiat lucrările la To
kio. Raportul privind situația in
ternațională. necesitatea intensifi
cării luptei maselor largi populare
împotriva continuării cursei înar
mărilor nucleare a fost prezentat
de Tetsuzb Fuwa. președintele
Prezidiului C.C. al P.C.J. Plenara
a adoptat declarația Comitetului
Central — „Situația actuală si ro
lul Partidului Comunist Japo
nez". La încheierea dezbaterilor a
luat cuvîntul președintele C.C. al
P.C.J., Kenji Miyamoto.
TRATAT. La Buenos Aires șl
Santiago de Chile s-a dat publi
cității. simultan textul tratatului
bilateral care reglementează dife
rendul intre cele două țări in pro
blem» Canalului Beagle. Documen
tul definește drepturile fiecărei

țări asupra unor insule din zonă,
precum si regimul de navigație si
nescuit în anele canalului..
NOI CIOCNIRI ÎN LIBAN. In
zona estică din apropierea Beiru
tului au reizbucniț luptele între
unități ale armatei libaneze si mi
lițiile druze ale Partidului Socialist
Progresist. Cele mai puternice
schimburi de focuri au avut loc
în zona Souk El Gharb. a anun
țat nostul de radio libanez. Tot
odată. simbătă s-au înregistrat
lupte între milițiile rivale in ora
șul Tripoli, din nordul tării. Cioc
nirile s-au soldat cu sase morți.
PREMIUL „NELSON MANDE
LA". Asociația' juriștilor africani a
anunțat crearea unui premiu anual care să poarte numele lui
Nelson Mandela — unul din li
derii de frunte ai populației de
culoare din R.S.A.. întemnițat, in
prezent, de regimul minoritar de
la Pretoria pentru lupta sa îm
potriva politicii de apartheid și
discriminare rasială. Premiul va fi
acordat unor personalități, institu
ții sau state africane care s-au
distins in eforturile pentru aboli
rea
apartheidului.
respectarea
drepturilor legitime ale populației

Plenara C. C.
al P. C. Chinez
BEIJING 20 (Agerpres). — La
Beijing a avut loc plenara C.C. al
P.C. Chinez, ale cărei lucrări au
fost prezidate de Hu Yaobang. Deng
Xiaoping. ZhabxZyiang. Li Xiannian
si Chen Yun. membri ai Comitetu
lui Permanent al Biroului Politic al
C.C. al P.C. Chinez. După cum in
formează agenția Chin.-i . Nouă, ple
nara a adoptat „Hotărirea Comite
tului Central al Partidului Comunist
Chinez privind reforma structurii economice". De asemenea, a fost adontată hotărirea privind convoca
rea. în septembrie anul viitor, a
Conferinței Naționale a partidului.
Referindu-se la primul document,
China Nouă arată că, aplicind. la
condițiile concrete ale Chinei, prin
cipiile fundamentale ale marxismu
lui. hotărirea explică necesitatea și
urgența accelerării reformei întregii
economii naționale, cu accent ne economia urbană, trasează orientarea
reformei, definește natura si sarci
nile ei si stabilește principiile si
programele fundamentale. Această
hotărire este un- document progra
matic ce va călăuzi reforma struc
turii economice a Chinei.
Comitetul. Central apreciază că această reformă trebuie să fie pusă in
Practică pas cu pas. in armonie cu
conexiunile inerente dintre diverse
le verigi ale economiei naționale, și
îndeplinită în linii fundamentale în
circa cinci ani. în acest scop vor fi
elaborate planuri concrete. Intrucît
reforma structurii economice a R.P.
Chineze se va realiza pe o arie lar
gă si in profunzime, vizînd insusi
viitorul națiunii, interesele vitale ale
cetățenilor. înfăptuirea ei trebuie să
se realizeze sub conducerea directă
a partidului.

Perspectivele
de dezvoltare
a economiei
poloneze
O cuvîntare
a Iul W. Jaruzelski
VARȘOVIA 20 (Agerpres). —
Luind cuvintul la Lodz, la o întîlnire
cu membrii Consiliului Central al
Organizației inginerilor si tehnicie
nilor si cu delegați la cel de-al
XX-lea Congres al acestei organi
zații, Wojciech Jaruzelski, primsecretar al C.C. al P.M.U.P.. pre
ședintele Consiliului de Miniștri al
R.P. Polone, a arătat că economia
națională poloneză îsi reia treptat
ritmul de dezvoltare si că o contri
buție însemnată la aceasta aduc ca
drele tehnice. Am pornit pe o cale
justă, dar un început bun nu în
seamnă încă victoria finală, a spus
vorbitorul. Intrăm intr-o nouă fază
de dezvoltare, care cere mobilizarea
tuturor rezervelor noastre interne.
în ultimul timp, guvernul a efec
tuat o serie de lucrări si de studii
privitoare la viitorul plan cincinal,
precum si la planul de perspectivă
care se referă in unele domenii la o
perioadă pină in anul 2000. Sporul
minim al venitului național trebuie
să fie. în această perioadă, de cel
puțin 20 la sută, indicator conside
rat drept elementul central al pla
nului aflat în curs de elaborare.
Aceasta înseamnă — a relevat
W. Jaruzelski — că 75 la sută din
creștere trebuie să se realizeze pe
baza folosirii cu eficientă sporită a
materiilor prime, energiei și mate
rialelor. a îmbunătățirii calității,
unei mai bune adaptări a producției
la cerințele beneficiarilor, pe scurt,
pe baza optimizării și intensificării
folosirii resurselor materiale si
umane.

Ședințe ale unor
organisme C.A.E.R.
BERLIN 20 (Agerpres). — La
Dresda s-au desfășurat lucrările șe
dinței a 58-a a Comisiei permanente
C.A.E.R. pentru colaborare in dome
niul construcțiilor, la care au parti
cipat delegații ale țărilor membre
ale C.A.E.R. și R.S.F.I.
S-au examinat sarcinile ce revin
Comisiei din hotărîrile Sesiunii Con
siliului și ale Comitetului Executiv
al C.A.E.R.
La ședință au avut loc consultări
reciproce referitoare la principalele
direcții ale dezvoltării construcțiilor
Si industriei materialelor de con
strucții in cincinalul viitor.
Comisia a analizat raportul referi
tor la activitatea sa pe anul 1984 și
la sarcinile de viitor, planul de lu
cru pe anii 1985—1986, precum și
alte probleme ale colaborării multi
laterale in domeniul construcțiilor și
industriei materialelor de construcții.
MOSCOVA 20 (Agerpres). — La
Moscova au avut loc ședințele a 60-a
a Consiliului Băncii Internaționale
de Colaborare Economică și a 37-a
a Consiliului Băncii Internaționale
de Investiții. Au fost examinate mă
surile ce revin băncilor respective
pentru transpunerea in viață a hotăririlor Consfătuirii economice ta
nivel inalt a țărilor membre ale
C.A.E.R.. precum si probleme legate
de activitatea practică a acestor
bănci.
de culoare majoritare în R.S.A. si
asigurarea Păcii pe continent.
ÎNTÎLNIREA REPREZENTAN
ȚILOR OPINIEI PUBLICE DIN
U.R.S.S. ȘI S.U.A., Ia care parti
cipă delegații ale diferitelor orga
nizații obștești din cele două țări,
s-a desfășurat la New York. întilnirea a avut loc sub deviza „Pen
tru pace și securitate generală".
REUNIUNE. In capitala Repu
blicii Congo — Brazzaville •— s-au
deschis sîmbătă lucrările reuniunii
pregătitoare ă Conferinței de re
conciliere națională în Ciad. Iau
parte 120 de delegați reprezentînd
toate grupările si partidele poli
tice din Ciad, care urmează să analizeze modalitățile de soluțio
nare a conflictului din această
tară.
NOUL BUGET MILITAR AL
S.U.A, Președintele S.U.A., Ronald
Reagan, a semnat legea privind
alocarea sumei de 292,9 miliarde
dolari la capitolul cheltuielilor
militare în cadrul bugetului pe
anul financiar 1985, care a început
la 1 octombrie.

NAȚIUNILE UNITE

Dezbaterile din Comitetul pentru problemele
sociale, culturale și umanitare privind
Anul Internațional al Tineretului
NAȚIUNILE UNITE 20 — Trimișul Agerpres. N. Chilie, transmite :
în Comitetul pentru problemele sociale, culturale și umanitare al
Adunării Generale a O.N.U. au început dezbaterile asupra punctului
privind Anul International al Tineretului, care, după cum se știe, va
fi marcat in 1985. in baza unei importante initiative a României.
Dezbaterile de la Națiunile Unite pe această temă au,'loc ne baza
raportului elaborat la» sesiunea din anul in curs a Comitetului con
sultativ al O.N.U. pentru A.I.T.. al cărui președinte este tovarășul Nicu
Ceausescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C.

Cuvîntul tovarășului Nicu Ceaușescu,
președintele Comitetului consultativ al O.N.U. pentru A.I.T.
Deschizind dezbaterile asupra acestei probleme. tovarășul Nicu
Ceausescu a arătat că acestea con
stituie un moment de mare însem
nătate în pregătirea Anului Inter
national al Tineretului, care va fi
marcat. în 1985. in întreaga lume,
sub deviza „Participare, dezvoltare,
pace". Actuala sesiune a Adunării
Generale — a declarat vorbitorul —
trebuie să reprezinte un moment de
bilanț al pregătirilor întreprinse in
întreaga lume pentru A.I.T. și, tot
odată. de reflecție și de scrutare res
ponsabilă a viitorului.
Este îmbucurător să constatăm că,
prin obiectivele sale generoase, prin
finalitățile umaniste pe care și le
propune, Anul Internațional al Ti
neretului reprezintă, în modul cel
mai fidel, fondul de interese, idea
luri și aspirații ale tinerei generații
contemporane. Se poate aprecia încă
in ajunul marcării Anului Interna
tional al Tineretului că acest eveni
ment a reușit să concentreze atenția
factorilor de decizie și a opiniei pu
blice. pe plan național și mondial,
asupra cerințelor și problemelor spe
cifice ale tinerei generații și a ne
cesității de a realiza acțiuni siste
matice și dinamice, la nivel național
și internațional, pentru soluționarea
lor. Organizația Națiunilor Unite și
statele membre dispun pentru prima
dată de o viziune unitară Și de o
strategie globală și completă de
cooperare in domeniul tineretului.
Tineretul, a declarat tovarășul
Nicu Ceaușescu, este și va fi per
manent un subiect activ al istoriei.
Se vorbește tot mai frecvent de ti
neretul anilor 2000, despre faptul că
tinerii și copiii de astăzi vor fi ma
turii care vor deschide mileniul al
treilea al civilizației umane. Este
firesc, deci, ca tinăra generație să
dorească și să fie îndreptățită să-și
spună cu toată claritatea cuvintul
asupra problemelor majore care con
fruntă astăzi umanitatea, să parti
cipe activ, conștient și nemijlocit la
modelarea propriului său viitor.
Acum, cînd omenirea trece printr-o nouă încordare deosebit de
gravă, care pune în pericol pacea
întregii lumi — a subliniat vorbito
rul — tinerii, care în toate conflicte
le militare au fost sortiți să plă
tească cel mai greu tribut de singe,
sint vital interesați în oprirea cursei
înarmărilor și trecerea la dezar
mare, în primul rind la dezarmarea
nucleară, in apărarea fermă a
dreptului suprem al oamenilor, al
popoarelor, la viață și la pace, ca
valori supreme ale umanității. Pen
tru tineretul din lumea contempo
rană, pericolul unui nou război nu
constituie o problemă .abstractă, de
meditație filozofică, ci reprezintă o
sursă permanentă de îngrijorare
profundă.
Tineretul resimte din plin povara
cursei înarmărilor, care deturnează
spre distrugere și violență sume
exorbitante ce ar trebui să fie con
sacrate creării de noi locuri de
muncă, ameliorării educației, asis
tenței sanitare. Flagelul subdezvol
tării, cu imensul său cortegiu de
suferințe, efectele nefaste ale crizei
economice mondiale afectează, de
asemenea, dramatic, destinul a sute
și sute de milioane de tineri din ță
rile în curs de dezvoltare.
Din ansamblul dezbaterilor prile
juite de pregătirea Anului Interna
țional al Tineretului rezultă, ca un
numitor comun, recunoașterea legă
turii intrinsece dintre problemele
specifice care preocupă tinăra gene
rație și problemele majore — poli
tice, economice, sociale și culturale
— ce confruntă astăzi umanitatea.
Totodată, apare pregnant necesitatea
elaborării unor politici și programe
privind tineretul, la nivel național
și internațional, care să pună în va
loare imensul potențial creator, en
tuziasmul și energia tinerei genera
ții — factor activ, dinamic în pro
cesul de innoire socială, în promo
varea dezvoltării multilaterale a tu
turor popoarelor.
Este un adevăr că, dincolo de deo
sebirile inerente care caracterizează
politicile naționale in domeniul ti
neretului — a arătat tovarășul Nicu
Ceaușescu — pregătirea efectivă a
Anului Internațional al Tineretului
a oferit tuturor statelor un bogat
fond de experiență și recomandări
concrete, in scopul intensificării
preocupărilor pentru soluționarea
problemelor
specifice
ce
con
fruntă tineretul, în conformita
te cu realitățile și cerințele dez
voltării economico-sociale ale fie
cărei țări, cu tradițiile și priori
tățile naționale. In acest context se
situează și rezultatele celei de-a
treia sesiuni a Comitetului consulta-;
tiv al O.N.U. pentru Anul Interna
țional al Tineretului, ale cărui lucrări
au reliefat largul ecou național sl
mondial pe care l-a avut inițiativa
proclamării A.I.T., multitudinea și

varietatea acțiunilor întreprinse la
toate nivelurile pentru aplicarea
programului de măsuri sl activități
aprobat de Adunarea Generală a
O.N.U. în 1981.
Raportul Comitetului consultativ
al O.N.U. pentru A.I.T., privind se
siunea sa de la Viena. din aprilie
a.c., pe baza căruia se vor desfășura
dezbaterile la punctul privind Anul
International al Tineretului, conține
un ansamblu de recomandări meni
te să asigure realizarea în cît mai
bune condiții a programului de mă
suri si activități. Printre aceste reco
mandări un loc important îl ocupă
chemarea adresată guvernelor, orga
nismelor internaționale, organiza
țiilor de tineret de a depune efor
turi susținute pentru promovarea
unor politici Sl programe în dome
niul tineretului, ca parte integrantă
a dezvoltării economice si sociale. De
o mare actualitate este recoman
darea privind intensificarea partici
pării active a tinerilor la viata so
cietății si promovarea in rindurile
lor ă idealurilor de pace, a respec
tului fată de principiul egalității în
drepturi si dreptului fiecărui popor
de a-si hotărî singur soarta.
Comitetul consultativ al O.N.U.
pentru A.I.T. — a arătat in conti
nuare vorbitorul — a avut mandatul
încredințat de Adunarea Generală
de a face propuneri privind cadrul
organizatoric corespunzător în care
să fie marcat, in 1985, Anul Inter
național al Tineretului în sistemul
Națiunilor Unite. In urma unor dis
cuții si consultări aprofundate șt
din dorința de a se realiza o atmos
feră de deplină conlucrare si respect
reciproc al tuturor punctelor de ve
dere exprimate. Comitetul consulta
tiv a hotărit. prin consens, să reco
mande Adunării Generale să aprobe
alocarea, la cea de-a 40-a sesiune a
sa. din 1985. a unui număr adecvat
de Bedinte plenare dedicate politici
lor si programelor în domeniul tine
retului. care să fie desemnate drent
„Conferința Mondială a O.N.U. pen
tru Anul Internațional al Tineretu
lui". Această recomandare prezintă
avantajul că oferă tuturor statelor
membre posibilitatea de a examina
pentru prima dată într-o conferință
mondială acest gen de probleme spe
cifice ale tineretului din întreaga
lume și de a proceda la un amplu
schimb de opinii cu privire la cele
mai potrivite căi de soluționare a
lor și de întărire și diversificare în
viitor a cooperării internaționale în
domeniul tineretului.
A mai fost propusă organizarea,
în 1985, a unei noi sesiuni a Comi
tetului consultativ al O.N.U. pentru
A.I.T., cu scopul de a prezenta Adu
nării Generale recomandări privind
liniile directoare pentru programe de
viitor în domeniul tineretului și ur
mărirea punerii lor în aplicare.
Această recomandare dă expresie
dorinței comune a membrilor comi
tetului de a se asigura continuitatea
și convergența preocupărilor și pro
gramelor in domeniul tineretului,
într-o perspectivă de timp corespun
zătoare.
îmi exprim convingerea — a de
clarat tovarășul Nicu Ceaușescu —
că Adunarea Generală va aproba
ansamblul recomandărilor Comite
tului consultativ al Q.N.U. pentru
A.I.T., contribuind, prin aceasta, Ia
stimularea tuturor eforturilor de
puse pentru a face din Anul Inter
național al Tineretului un succes, in
consonanță cu așteptările tinerei ge
nerații de pretutindeni.
Au fost evocate apoi acțiunile în
treprinse în țara noastră pentru
marcarea Anului International al
Tineretului, măsurile adoptate pe
plan național pentru participarea
responsabilă a tineretului la reali
zarea obiectivelor de dezvoltare
economică, socială și culturală- a
țării, grija permanentă a conducerii
partidului și statului nostru pentru
asigurarea condițiilor optime de
viață, de pregătire și afirmare a ti
neretului, de participare la procesul
deciziei.
In încheiere,
tovarășul
Nicu
Ceaușescu și-a exprimat speranța
că, examinînd problematica impor
tantă a tineretului. Adunarea Gene
rală a Organizației Națiunilor Unite
se va dovedi interpretul colectiv al
voinței politice pozitive a statelor
lumii de a face din Anul Interna
țional al Tineretului un eveniment
major, cu un amplu și profund
impact asupra condiției tinerei ge
nerații de astăzi și de mîine. în pra
gul celei de-a 40-a aniversări a
Organizației Națiunilor Unite, creată
pentru a Izbăvi generațiile prezente
și viitoare de flagelul războiului,
angajarea reală a organizației mon
diale în promovarea cooperării în
domeniul tineretului va fi un semn
probant al capacității sale de a fi
la înălțimea comandamentelor pre
zentului și viitorului.

Guvernul bolivian a hotărît să amine
pe termen nelimitat plata datoriei externe
LA PAZ 20 (Agerpres). — Guver
nul bolivian a adoptat hotărirea de
a amina pe termen nelimitat plata
datoriei externe către băncile parti
culare străine — transmite agenția
F.E.,
E.
citind un comunicat oficial
dat publicității la La Paz. Precizîndu-se că această decizie a fost luată
cu acordul Centralei Muncitorești
Boliviene sl al majorității forțelor
politice din tară, comunicatul men
ționează că. în condițiile actuale —
atît cele interne, cît si cele impuse

de băncile particulare —. Bolivia se
află în imposibilitatea de a efectua
plățile in cauză, fiind necesară, in
primul rind. o redresare economică
națională.
într-o declarație făcută cu acest
prilej, ministrul bolivian al finan
țelor. Gualberto Mercado, a precizat
că guvernul va încerca totuși să renegocieze „obligațiile economice ale
tării fată de băncile particulare
străine, însă pe baza respectării de
către acestea a suveranității națio
nale" — relatează agenția.
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