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ÎN ÎNTÎMPINAREA
CONGRESULULAL XllkLEA

AL PARTIDULUI

Afirmare viguroasă 
a organizațiilor de partid, 

a comuniștilor A • - •• in viața țarii
tn perioada de pregătire a Con

gresului al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român s-a Încheiat o 
etapă importantă : aceea a desfă
șurării adunărilor de dare de seamă 
și alegeri în toate organizațiile de 
bază ale partidului, a adunărilor 
sau conferințelor organizațiilor de 
partid din întreprinderi.- instituții, 
unităti agricole, ale organizațiilor 
de partid comunale, orășenești si 
municipale, ale organizațiilor de 
partid ale sectoarelor Capitalei. La 
adunările generale a participat — 
se poate spune — întreg efectivul 
partidului, iar la conferințele 
organelor locale de partid, prin 
delegații pe care i-au ales — in 
spiritul unei autentice democrații 
interne de partid — toți membrii 
partidului au putut să-și spună 
încă o dată cuvîntul asupra tuturor 
problemelor majore politice, eco
nomice. sociale ale organizațiilor și . 
colectivităților de muncă în mijlo
cul cărora acționează, sau ale or
ganelor de partid pe teritoriul 
cărora își desfășoară activitatea, să 
dezbată proiectul de Directive aie 
Congresului 
lui privind 
patriei.

Analizînd 
lucrările de pregătire a Congresu
lui al XIII-lea al partidului, in 
ședința din 5 no
iembrie a.c., Co
mitetul Politic fi- 
xeculiv al C.C. al 
P.C.R. a apreciat 
că adunările de 
dări de seamă și 
alegeri ale orga
nizațiilor de bază, 
conferințele co
munale, orășe
nești și municipa
le s-au desfășurat 
intr-o atmosferă 
de puternică uni
tate și angajare 
revoluționară, au 
prilejuit o amplă 
analiză a activității desfășurate și 
au reafirmat angajamentul ferm 
al comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii de a intimpiua cel de-al 
XIII-lea Congres al partidului ea 
realizări tot mai însemnate iu toate 
domeniile de activitate, voința în
tregului partid și popor de a face 
totul pentru îndeplinirea exem
plară a hotăririlor și orientărilor ce 
vor fi adoptate de Congres.

A fost, prin urmare, o etapă de 
Intensă și vastă activitate organi
zatorică si politico-educativă a că
rei desfășurare a avut ca punct de 
reper îndemnul si cerința secreta
rului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceausescu, care, la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 27 iunie 
a.c.. a subliniat : „Trebuie să facem 
astfel incit adunările si conferințele 
de partid, la toate nivelurile, să 
constituie o adevărată școală de 
educație revoluționară, comunistă, 
de ridicare a nivelului de comba
tivitate și exigentă comunistă a 
tuturor comuniștilor ! întreaga 
această activitate trebuie să ducă 
la întărirea unității și spiritului de 
muncă si luptă al fiecărei organi
zații, a unității politico-organiza- 
torice a partidului nostru".

Un moment politic de profundă 
semnificație pentru unitatea mono
litică a partidului, a tuturor mem
brilor săi l-a reprezentat adeziunea 
unanimă — exprimată prin hotăriri 
proprii adoptate de toate adunările 
și conferințele de partid — ca tova
rășul Nicolae Ceausescu să fie 
reinvestit de Congresul al XIII-lea 
in funcția supremă de secretar ge
neral al partidului. In gînd cu gin- 
dul întregului partid au subscris la 
această opțiune toate categoriile de 
oameni ai muncii, de toate națio
nalitățile, întregul nostru popor.

Au fost emoționante momentele 
cînd. in adunări si conferințe, co
muniștii de cele mai felurite pro
fesii — mineri, energeticieni, con
structori de mașini, lucrători ai 
ogoarelor, cercetători în domeniile 
științelor si oameni de la catedra 
universităților, oameni de cultură 
si artă, comuniștii de pe întreg cu
prinsul tării — au evocat vizitele 
de lucru ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceausescu, la locurile lor de 
muncă. Raportînd asupra modului 
de îndeplinire a sarcinilor încredin
țate. ei au subliniat înrîurirea pro
fundă asupra vieții si muncii lor, a 
destinelor lor de către cel ce este 
cel mai stimat si iubit fiu al na
țiunii noastre. De fiecare dată, in 
cuvinte simple, sincere, pornite din 
adincul convingerilor si al inimii, 
toți cei care au luat cuvîntul in 
adunări si conferințe de partid au 
dat expresie nemărginitei si pro
fundei recunoștințe oe care între
gul partid si oooor o poartă celui 

^are, dună Congresul al IX-lea, de

al XIII-lea al partidu- 
dezvoltarea viitoare a
modul In care decurs

Azi încep 
conferințele 
organizațiilor 

județene 
de partid

cînd se află la conducerea partidu
lui, a conferit strălucire epocii ce-1 
poartă pe drept numele, celui care 
s-a dovedit inegalabilul revoluțio
nar si patriot, teoretician si ctitor 
de tară nouă, modernă — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Adeziunea deplină pentru reale
gerea tovarășului Nicolae Ceausescu 
în cea mai înaltă funcție de condu
cere în partid a dat glas convingerii 
ferme a tuturor comuniștilor că 
acest act fundamental reprezintă 
certitudinea mersului neabătut al 
României oe calea progresului, so
cialismului si comunismului. înfăp
tuirii tuturor obiectivelor si sarcini
lor oe care le va stabili Congresul 
al XIII-lea al partidului.

Eveniment de importanță deose
bită în viata fiecărei organizații 
de partid, adunările generale si 
conferințele au reprezentat un 
moment de bilanț bogat al rezul
tatelor obținute la locurile de 
muncă ale comuniștilor, in unităti 
economice si instituții, in comune, 
orașe și municipii, in perioada care 
a trecut de la Congresul al XII-lea 
și Conferința Națională ale parti
dului, de la precedentele adunări de 
dare de seamă si alegeri său confe
rințe. Sentimentul îndreptățit de sa
tisfacție și mîndrie pentru rezultate
le obținute n-a estompat autoanaliza, 

evaluarea lucidă, 
exigentă si înalt 
responsabilă a 
activității orga
nizației de par
tid în întregul ei, 
a fiecărui mem
bru al organiza
ției, a contribuți
ei proprii, directe 
la înfăptuirea po
liticii generale a 
partidului la lo
cul de muncă, in 
domeniul fiecă
ruia.

Pornind de la 
cerința întăririi 

spiritului de muncă al fiecărei or
ganizații. al fiecărui comunist, 
dările de seamă, dezbaterile din 
adunări și conferințe — caracteri
zate prin caracter de lucru, con
cret. prin spiritul lor critic si au
tocritic. partinic, reflectînd reali
tățile locului sau domeniului de 
activitate în strînsă legătură cu 
exigentele care le stau in fată — 
au adus In prim-.planul atenției 
problemele prioritare, stringente, 
concomitent cu soluțiile si meto
dele practice de rezolvare a lor — 
ilustrate prin hotărîrile pe care 
le-au adoptat în acest scop. In ve
derea înlăturării neajunsurilor, 
îmbunătățirii activității viitoare. 
Îndeplinirii în cele mai bune con
diții a sarcinilor de plan din acest 
an și din întregul cincinal actual, 
din cincinalul viitor — așa cum 
vor fi stabilite în documentele pe 
care le va adopta Congresul al 
XIII-lea al partidului.

în etaipa adunărilor generale si a 
conferințelor de partid — inclusiv 
a celor municipale si ale sectoarelor 
Capitalei — au crescut si s-au afir
mat forța organizatorică a organi
zațiilor de partid, influenta si capa
citatea lor de mobilizare pe planul 
muncii productive, al celei de edu
cație partinică, revoluționară. în 
toate domeniile vieții materiale si 
spirituale. Partidul ca un întreg — 
prin toti membrii săi. Prin aspira
țiile si idealurile lor — s-a afirmat 
si de această dată ca o forță dina
mică. propulsoare a progresului, a 
dezvoltării și propășirii tării noas
tre.

Din dezbaterea proiectului de Di
rective ale Congresului al XIII-lea 
cu privire la dezvoltarea economi- 
co-socială a României în cincinalul 
1986—1990 și orientările de perspec
tivă pînă în anul 2000. document 
programatic ce prefigurează ample
le perspective ale dezvoltării pa
triei. au rezultat adeziunea deplină 
a tuturor comuniștilor — expri
mată in adunările și conferințele de 
partid — la obiectivele stabilite 
pentru propășirea patriei, hotărirea 
lor nestrămutată de a le transpune 
în fapt ; totodată, au fost formu
late numeroase și judicioase pro
puneri de îmbunătățire a mun
cii in toate domeniile, de înlă
turare a neajunsurilor, propuneri a 
căror aplicare constituie în această 
perioadă una din preocupările ma
jore ale noilor organe alese.

Așa după cum se arată în comu
nicatul privitor la ședința Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., s-a stabilit ca, jn cursul 
acestei săptămini, să aibă loc con
ferințele organizațiilor județene de 
partid, precum și conferința orga
nizației de partid a Capitalei și s-a 
indicat ca acestea să nună în cen-
(Continuare in pag. a IV-a)

Marelui forum al comuniștilor
- faptele de muncă ale țării
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j popor exprimată

J

I

intr-un singur glas
„Ceaușescu reales la al Xlll-lea Congres"...
lată o chemare-hotărire care, de mai bine 

două luni de zile, străbate țara ca o ștafetă a 
inței întregului partid, a întregului popor, ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reinvestit - ia 
apropiatul forum al comuniștilor români - în funcția 
supremă de secretar general al partidului.

O chemare-opțiune care, în adunările șl confe
rințele de dare de seamă și alegeri ale organiza
țiilor de partid, a întrunit, în unanimitate, adeziu
nea de conștiință și decizie a fiecărui comunist. A 
tuturor membrilor partidului. O adeziune exprimată 
cu greutatea 
tatea marilor 
Cu greutateo 
înfăptuite de
Jmprimote pentru totdeauna în istorie.

„Argumentele mele cu privire la realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu sînt aceleași cu ale în
tregii țări - îșl începeau vorbitorii adesea cuvîn- 
tui. Sînt argumentele faptelor. Aș mai adăuga in 
plus...". Și fiecare din sutele de mii de comuniști

de 
vo-

faptelor cunoscute și trăite. Cu greu- 
împliniri făurite prin propriile eforturi, 
convingerii co adevărurile trăite și 
tine însuți au forța luminii și râmin

care și-au spus gîndurile in aceste adunări și con
ferințe s-a străduit să aducă argumentelor gene
rale, cele de ordinul evidenței pentru toată lumea, 
și pe cele trăite direct. Incit, în final, argumentele 
lor pun în lumină nu numai o opțiune politică 
fundamentală, unanimă, ci, practic, chipul nou al 
țării, dezvoltarea ei, sub impulsul generator de mari 
înnoiri și prefaceri revoluționare al Congresului al 
IX-lea, de cind in fruntea partidului se află ctitorul 
României noi, socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceausescu.

Cefe la care vom apela în relatările care urmează 
reprezintă doar o mică parte din imensa oglindă a 
unor momente rie istorie. O oglindă in care fiecare 
putem privi, în roată adîncimea ei. Pentru că în ea 
se găsesc gîndurile, voința, stima și prețuirea noas
tră, a tuturor, pentru cel mai iubit fiu al partidului 
și poporului, ale cărui pilduitoare viață, luptă și 
muncă revoluționară au fost și sînt cu st/ălucire 
puse în slujba poporului, a înfloririi patriei, a vic
toriei idealurilor socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Argumente ale unor momente de istorie, rostite 
în adunări și conferințe de dare de seamă și alegeri 
ale organizațiilor de partid

ACTIVITATE TEMEINIC ORGANIZATA, AMPLA
MOBILIZARE A FORȚELOR PENTRU REALIZAREA

EXEMPLARA A SARCINI1QR ECONOMICE
ÎNAGRICILKRĂ
• Pînă la sfîrșitul acestei săptămini, 

prin participarea tuturor locuitorilor de 
la sate și utilizarea intensă a mijloace" 
lor mecanice, în fiecare județ și în fie
care unitate agricolă trebuie să se în
cheie recoltarea porumbului și a celor
lalte culturi agricole de pe toate su
prafețele

• Activitatea de transport trebuie 
astfel organizată incit zilnic să fie de
pozitate peste 400 000 tone de po
rumb, spre a se asigura ca în 5—6 zile 
întreaga producție aflată pe cîmp să 
fie pusă la adăpost

• Este necesar ca livrările de pro
duse, îndeosebi a porumbului, la fon
dul de stat și cel de nutrețuri combi
nate să fie mult intensificate, incit pînă 
la sfîrșitul acestei săptămini toate uni
tățile agricole să-și achite integral sar
cinile contractuale
• Pentru încheierea arăturilor 

adinei de toamnă în maximum 10 zile,

ÎN INDUSTRIE
• în fiecare întreprindere, la fiecare 

loc de muncă — măsuri hotărîte pen
tru realizarea exemplară, ritmică a 
planului la producția fizică și la export, 
ia toți indicatorii
• Onorarea în bune condiții, la timp 

și la un nivel calitativ superior, a con
tractelor la export impune organizarea 
temeinică a muncii, utilizarea comple
tă a capacităților de producție

• Atenție maximă punctualității în 
livrări și realizării de produse la un 
înalt nivel tehnic și calitativ, competi
tive pe piața externă

• Acțiuni imediate, operative pentru 
expedierea tuturor produselor de ex
port finalizate și existente în stoc

ÎN INVESTIȚII
• Pe șantiere, condițiile foarte bune 

de lucru din această perioadă să fie 
folosite din plin pentru accelerarea rit
mului de execuție la toate obiectivele.

• Toate utilajele tehnologice nece
sare pentru punerea în funcțiune a 
noilor obiective de investiții să fie rea
lizate la termen, în condiții de calitate 
ireproșabilă

© Măsuri energice, acțiuni prioritare 
pentru punerea în funcțiune a tuturor 
capacităților de producție planificate

ÎN PAGINA A III-A

la această lucrare trebuie repartizate 
cel puțin două treimi din tractoarele 
existente, iar munca mecanizatorilor 
să fie organizată în două schimburi 
sau în schimburi prelungite, astfel încit 
zilnic să se facă arături pe 250 000— 
300 000 hectare

• Forțe importante să fie concen
trate la eliberarea terenurilor de restu
rile vegetale — coceni, paie, colete de 
sfeclă de zahăr și altele — spre a se 
crea un larg front de lucru la executa
rea arăturilor și a se asigura canti
tăți cît mai mari de furaje pentru hrana 
animalelor

• Trebuie făcut totul ca la Congre
sul al Xlll-lea al partidului, fiecare în
treprindere să raporteze îndeplinirea 
planului la export pe luna noiembrie, 
iar în prima parte a lunii decem
brie — realizarea sarcinilor la export 
pe întregul an

• în plină actualitate — pregătirea
temeinică a activității pe șantiere, po 
trivit sarcinilor anului viitor

1
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PRAHOVA : Prin creșterea productivității muncii, 
planul la producția fizică a fost depășit cu 1,6 miliarde lei

Oamenii muncii din industria 
județului Prahova, puternic anga
jați într-o amplă si entuziastă în
trecere in cinstea Congresului al 
XIII-lea al partidului, obțin succe
se deosebite în muncă. Astfel, de 
la începutul anului și nînă în pre
zent s-au realizat peste plan 16 600 
tone cărbune net. 845 tone otel 
aliat. 12 400 tone țiței. 27 100 tone 
motorină, aproape 4 800 tone toluen, 
6 073 tone îngrășăminte chimice, 
utilaj petrolier și geologic in va
loare de peste 120 milioane lei. 
25 700 anvelope. 752 600 wro gem 
tras si laminat. 2 660 mc che
restea. produse de mecanică fină 
in valoare de 6.2 milioane lei, 
5 600 mc prefabricate din loeton 
armat si alte produse fizice în

valoare de 1,6 miliarde lei. întregul 
spor de producție-marfă s-a’ obținut 
pe seama creșterii productivității 
muncii, indicator la care s-a înre
gistrat un plus de 7 439 lei fie 
muncitor. La panoul întrecerii, cu 
cele mai bune rezultate în muncă 
se înscriu colectivele de la mina 
FilTpeștii de Pădure. Combinatul 
petrochimic Brazi. întreprinderea 
de anvelope ..Victoria'‘-Floresti. ra
finăriile Ploiești-sud si ..Vega“. 
Întreprinderea de stofe ..Doroban
țul" Ploiești. întreprinderea de 
mecanică fină din Sinaia. între
prinderea „Neptun" Cimpina. ..Ca
blul românesc" Ploiești. întreprin
derea de utilai petrolier și repara
ții Teleajen. (C. Căpraru. corespon
dentul „Scânteii"). •

GALAȚI ; 50 milioane tone laminate 
produse de la începutul fabricației

Zilele acestea, te Combinatul si
derurgic Galați a avut loc un 
eveniment deosebit. închinat apro
piatului forum al comuniștilor : 
realizarea ide ia începutul funcțio
nării acestei mari cetăti de metal 
și pînă in prezent a unei cantități 
de 50 milioane tone de laminate. 
Este semnificativ de consemnat si 
faptul că peste 40 la sută din can
titatea totală de laminate finite 
pline a tost produsă ir. anii 1930— 
1984. tn anii de după Congresul al 
XII-lea al partidului, aici au fost 
asimilate peste 100 noi mărci de 
otel, gama laminatelor diversifi- 
cîndu-se continuu, lucru ce a con
tribuit la satisfacerea tot mal

deplină a cerințelor de metal ale 
industriei constructoare de mașini. 
Totodată, s-a diversificat producția 
de table si benzi cu caracteristici 
speciale pentru autoturisme, cen
trale nucleare, industria electro
tehnică. prescind continuu produc
ția de table și benzi din otel inoxi
dabil si refractar. Si încă un 
fapt revelator : în cinstea Con
gresului al XIII-lea al partidului, 
colectivele de iamlnatori din cadrul 
uzinei de profil a combinatului 
gălătean și-au îndeplinit angaja
mentul anual, reușind să obțină 
peste plan circa 33 000 tone lami
nate finite pline. (Dan Plăesu, co
respondentul „Scînteii").

Dimensiuni revoluționare
Anual presa, și In 

special presa literară, 
analizează, 
frecvente 
(subiective 
contribuția 
literare. Dacă nu mă

propunînd 
Ierarhizări 
gau nu), 
genurilor

înșel, proza n-a înce
tat să păstreze dacă nu 
un anume ascendent, 
atunci în mod cert 
un statut privilegiat, 
conferit de recepti
vitatea cititorului.

De ce proza ? Răs
punsul. fără pretenții 
teoretizante. tine de 
acel spațiu de aștep
tare generat de faptul 
că proza produce, on
tologic și gnoseologic.

neretoric, cu o sim
plitate patetică, aido
ma marelui curs de 
ape dintre Dunăre și 
Marea cea Mare, din- 
tr-o istorie sadovenia- 
nă. avînd grandoarea 
muncii eroice.

Secretarul general al 
partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a 
formulat într-o vastă 
perspectivă generali
zatoare ideea dimen
siunii revoluționare a 
demersurilor societății 
românești, demersuri 
aflate sub semnul em
blematic si. totodată, 
simbolic al eforturilor

evenimente ale cu
noașterii si ale exis
tenței în contempora
neitate. Istoria con
temporană. insemnind 
univers social, spiri
tual si etic, se regă
sește într-o proză a 
actualității înțeleasă 
activ, dramatic, anga
jat.

In preajma Congre
sului al XIII-lea al 
comuniștilor români, 
lectura proiectului de 
Directive, proiect si 
obiect al reflecțiilor 
despre oamenii dece
niilor de azi. tine» fără 
îndoială, de epos. E- 
forturi. sacrificii, sa
tisfacții. manifestarea 
plenitudinară a ener
giilor si inițiativelor, 
trămintările creației 
se regăsesc In terme
nii echilibrați si lucizi 
ai proiectului Directi
velor. Ele schițează un 
imens scenariu, vor
besc despre raporturi
le interumane. despre 
sentimente, despre ro
lul culturii, despre di
mensiunea științelor 
ele. Se proiectează un 
epos balzacian, istorie 
și poem eroic al mun
cii. al înfrîngerii iner
țiilor. o mare proză a 
conflictelor dintre nou 
și vechiul insotit de 
cortegiul compromi
surilor. al mentalită
ților vetuste. Se con
stituie o tipologie de 
mare epos, plurivalent
precum viata celor ce 
edifică azi socialis-

eroic. sugestiv.

ÎNSEMNĂRI
de Ion VLAD

oamenilor. Spiritul re
voluționar poate în
semna. cred, din un
ghiul prozatorului, o 
abordare profundă a 
vieții, a semnelor cu 
adevărat edificatoare 
ale realității. Spiritul 
revoluționar al mare
lui epos — creat sub 
specia unor auten
tice valori ale epicii 
noastre — nu poate 
însemna decît afirma
rea realității si deci 
refuzul eludării con
flictelor si contradic
țiilor pe care avem a 
le vedea, înțelege și 
interpreta.

Spiritul activ, des
chis, outezător. sesiza
rea dialecticii realului, 
seismele și patosul 
conștiințelor ce se 
modelează intră in 
acea reală competiție 
a adevărului și a e- 
posului — istorie, ac
tualitate și spirit re
flexiv.

Iată de ce lectura 
unui text ce emană 
dintr-o experiență is
torică. neînfeudată dog
melor si modelelor, 
oferă posibilitatea u- 
nei atari analogii, de
fel forțate dintre pro
iectarea timpului și a

evenimentelor si pro
iectul unui epos 
creat de scriitorul de 
azi. contemporan si 
cronicar, in ipostaza 
privilegiată a narato
rului care recreează o 
lume pentru a o cu
noaște în adincimile și 
măreția acesteia. Nu e 
vorba, desigur, de o 
analogie simplifica
toare si fatal inope
rantă, ci de reafirma
rea unui statut oe 
care creația literară si 
l-a dobîndit in timp. 
F. vorba de statutul 
estetic și ideologic al 
scrisului ce tinde spre 
durată prin încercarea 
de a surprinde intr-o 
viziune activă — filo
sofică și estetică — 
semnele cele mai e- 
locvente ale realității.

Ar fi să producem 
un inutil inventar de 
texte- amintind titluri 
de opere. In schimb, 
mi se pare că cititorul 
nostru, avind o supe
rioară receptivitate si 
capabil, de un impact 
îmbogățit prin orizont 
cultural, apreciază — 
avem atît de numeroa
se argumente de li
brărie. de dialoguri 
cu scriitorii — opere 
ale meditației despre 
destinul unei ființe 
animate de patos fi
lozofic. dar si proze 
unde evenimentul in
tră în structura unei 
trame captivante, pre
cum si opere unde 
discursul are eleganta 
somptuoasă a evocă
rilor. a descoperirilor 
care sînt totdeauna 
mărturia unei literaturi 
mature.

Analogia sugerată de 
un document cu voca
ția înțelegerii profun
de a realităților socia
liste românești, ui» do
cument născut din cu
getarea și inițiativele 
secretarului general al 
partidului, situează li
teratura intr-un loc 
unde cronicarul eve
nimentelor. scriitorul, 
e chemat să întregeas
că dimensiunea unui 
epos ma jor : eposul 
contemporan al unei 
creații memorabile.
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Transportul și livrarea produselor 
la fondul de stat - grabnic încheiate!

Exportul - îndeplinit exemplar, 
la un nivel calitativ superior!

Măsuri operative pentru depozitarea |
imediată a

neajunsurilor 
județean de 

a serie de măsuri
con-

Aatfel. la 
fiecărui 
a groin- 
a.u fost

în numărul din 4 noiembrie al 
ziarului „Scînteia" au fost semnalate 
o serie de aspecte privind modul de
fectuos în care se efectua transpor- 

s tul recoltei din cîmp in unele uni
tăți agricole din județul Teleorman. 
Revenim pentru a consemna cîteva 
din efectele pozitive ale criticii fă- 
sute în coloanele „Scinteii".

Pentru lichidarea 
semnalate, comitetul 
partid a întreprins 
si acțiuni 
crete, 
nivelul 
consiliu 
dust rial 
organizate dispe
cerate. «u participarea tuturor fac
torilor interesați., al 
principal B constituie 
in mod operativ
de transport spre unitățile agri
cole cu stocuri 
produse in cimp. asigurindu-se astfel 
si nn control mai eficient asupra fe
lului în care sînt folosite. De aseme
nea, în fiecare seară, la nivelul unui 
comandament județean special con
stituit pentru urmărirea activității 
de transport al recoltei, se analizea
ză modul de îndeplinire a graficelor 
de preluare a producției. ®eea ce Per
mite rezolvarea operativă a proble
melor ce apar în unitățile agricole. 
O altă măsură se referă la redistri
buirea mijloacelor de transport din 
consiliile agroindustriale din nordul 
județului — Drăcsenei, Dobrotești. 
Roșiori de Vede, Blejeștj și Tătă- 
răștij de Jos — în zona de sud, în

TELEORMAN

căror scop 
: dîriiarea

a mijloacelor
mai mari de

Pregătiri intense pentru buna desfășurare 
a activității în zootehnie pe timpul iernii

©pescuitorii de animale din județul 
MARAMUREȘ efectuează un mare 
volum de lucrări de construcții, mo
dernizări și reparații în fermele zoo
tehnice, pentru a crea condiții cit mai 
bune ieraării animalelor. într-o sea
mă de localități, cum sînt . Satu
lung. Oarta de Jos, Asuaju de 
Jos, Băsești, Cîmpulung la Tisa, 
lucrările de modernizare a adăpos
turilor începute in anii anteriori 
au fost încheiate' înainte de so
sirea anotimpului friguros. Care este 
stadiul de pregătire a adăposturilor 
și ce perspective au ele de a asi
gura condițiile accesare animalelor 
ponton perioada de iarnă ?

în unitățile agricole care cu 
contractat din timp lucrările, 
ori ta «xeoută cu forte proprii, 
modernizarea adăposturilor a fost 
terminată. Acesta este si cazul Aso
ciației economice intercooperatiste 
Mireșu Mare, al cărei director, ingi
nerul Aurel Ciolte, ne spunea că 
astfel lucrările au fost încheiate în 
timp scurt. De asemenea, ia coopera
tiva agricolă Băsești au fost recep
ționate două grajduri a rite 120 bo
vine, iar la Satulung s-au terminat 
amenajările la construcțiile zooteh
nic®.

Din păcate, ritmul! de lucru la mul
te din aceste adăposturi nu este cel 
impus de data la care ne aflăm. O 
demonstrează și ceea ce am găsit la 
Asociația economică intereooperatis- 
tă din Tămaia. Aici trebuia să se 
înlocuiască sistemul de evacuare a 
gunoiului, să se introducă o instala
ție pentru mulsul automat și să se 
refacă instalația de adăpare. Prea 
multe amănunte nu putem afla pe 
șantier, deoarece aici am găsit doar 
vrea 4—5 muncitori, care, in lipsa 
unui șef de echipă coordonatei', mai 
mult. stăteau decît lucrau. La fer
ma. d« tineret taurin a Asociației e- 
eonomioe intercooperatiste Săcâlă- 
seni. eu mare întârziere a început în
locuirea sistemului de evacuare a 
dejecțiilor-.

Principala răspundere pentru aces
te tatîrzieri o poartă organele agri
cole județene, și îndeosebi direcția 
agricolă în subordinea căreia se află 
și unitățile ce execută în majorita
tea cazurilor lucrările amintite. De 
asemenea, a inth-ztok deschiderea fi
nanțării, pierzîndu-se astfel mult din 
timpul bun de lucru. Esențial este 
însă «e acum să fie recuperate întîr- 
zaerde și totodată să se execute lu

producției
consiliile Slobozia Mîndra, Traianu, 
Turnu Măgurele, Zimnlcea si Con
tești. unde se mai află sub cerul li
ber importante cantităti de porumb 
și de sfeclă de zahăr recoltate. Mai 
consemnăm si faptul că în sprijinul 
unităților agricole au fost dirijate 
suplimentar mijloace de transport 
din alte unități economice din județ, 
cu o capacitate de 650 tone. Pentru 
a se asigura folosirea la capacitate 
maximă a mijloacelor, de transport 

existente, pretu
tindeni in unită
țile agricole au 
fost luate măsuri 
pentru sporirea 
numărului de oa

meni din echipele care încarcă auto
camioanele. remorcile si atelajele în 
cimp si le descarcă în spatiile de 
depozitare, asigurindu-se astfel creș
terea indicelui de utiEzare a mij
loacelor de transport.

Asa cum ne spunea directorul ad
junct al direcției agricole județene, 
inginerul Doru Stefănescu. ca ur
mare a aplicării imediate a acestui 
ansamblu de măsuri, în ultimele zile, 
ritmul mediu de preluare a recoltei 
a ajuns la 22 000 tone pe zi, cu circa 
5 000 tone mai mult decît în săptă- 
mîna precedentă. La bazele de re
cepție si fabricile de nutrețuri com
binate In primele zile din această 
săptămînă s-au livrat cu 5 000—6 000 
tone mai mult fată de ultima decadă 
a lunii octombrie.

Stan STEFAN 
corespondentul „Scinteii’

crările de modernizare d® strictă uti
litate, să se utilizeze în acest scop 
schițe și proiecte realizate pe baza 
experienței celor mai bune unități 
agricole. Că procedîndu-se în acest 
mod se pot obține rezultate bune o 
demonstrează convingător președin
tele cooperativei agricole din Groși 
— Baia Mare — tovarășul loan Hor- 
ja. Cu doi ani în urmă. în paginile 
.„Scinteii" scriam despre acest des
toinic zootehnist maramureșean, care 
pe atunci era doar brigadier, cum a 
umblat nrin diverse județe din tară, 
împreună cu un proiectant, ca să 

ÎN JUDEȚELE
MARAMUREȘ 
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vadă cele mai reușite adăposturi. în
tors acasă, în mimat cîteva luni a ri
dicat un grajd modern, doar cu meș
terii din sat. Acum, loan Horja este 
președintele cooperativei agricole 
Groși, care s-a unificat între timp 
și cu brigada din satul vecin — Oco
liș. Da. sici, la Ocoliș, președintele a 
repetat isprava : după același pro
iect, din mai și pină în octombrie, 
numai cu meșterii din sat — zidari, 
fierari, betonisti si dulgheri — a ri
dicat un grajd pentru 120 bovine. în 
care nu se va forma condens, în 
care lumina și aerisirea sînt optime. 
Ei, în loc de 1 233 000 lei aît preve
dea devizul, grajdul costă mai puțin 
de jumătate. Gă.sindu-1 pe șantier cu 
oamenii. loan Horja ne-a spus: ..Pă
cat că nu încearcă și alții să facă 
singuri asemenea construcții. Este 
nevoie doar de spirit de inițiativă si 
de mai multă preocupare".

Ne-am gindit la această lucrare 
mai ales atunci cînd la Asociația eco
nomică interoooperatistă din Ardusat 
am văzut că s-a trecut la „moderni
zarea" grajdurilor de la ferma zoo
tehnică după abia un an și ceva de

Sarcinile contractuale sînt onorate 
exemplar

în județul Giurgiu culesul porum
bului a intrat în faza finală, rămi- 
nînd de strîns recolta, după datele 
centralizate în seara zilei de 5 no
iembrie la direcția agricolă, de pe nu
mai aproape 700 de hectare. Proble
ma cea mai urgentă este acum trans
portul producției din cîmp și, cu 
deosebire, livrarea la fondul de stat 
și Ia fabricile de nutrețuri combinate 
a cantităților de porumb stabilite.

Pînă în prezent unitățile din jude
țul Giurgiu au 
livrat la fondui 
de stat 99 053 
tone de porumb 
și 63 300 tone la 
F N C o.
reprezintă 61,9 la sută din sar
cinile prevăzute la fondul de 
stat și. respectiv. 38,3 la sută 
— Ia F.N.C. Analizînd această si
tuație. din care rezultă o anumită 
rămînere în urmă, comitetul jude
țean de partid a stabilit, împreună 
cu factorii de răspundere ai organe
lor agricole județene, o serie de 
măsuri menite să impulsioneze pre
darea porumbului la fondul de stat 
și la fondul de furaje, astfel incit 
pînă vineri seara, în preajma confe
rinței organizației județene de partid, 
să fie încheiată această importantă 
acțiune.

Sînt numeroase unitățile agricole 
care au realizat producții bune de 
porumb, pe care le-au transportat 
din cîmp direct la bazele de recep
ție, achitîndu-și integral obligațiile 
contractuale către stat. Pe această 
bază, multe unități agricole au livrat 
în plus la fondul de stat cantităti 
importante de porumb. în felul aces

GIURGIU

la darea In folosință. Ce s-a înttm- 
plat cu acest complex zootehnic care 
a. costat 22 milioane lei? De ce este 
nevoie aă fie modernizat, deci să se 
execute alte lucrări, a căror valoare 
se ridică la 800 000 lei pe un singur 
grajd ? Doar adăposturile s-au făcut 
după un proiect de construcție zoo
tehnică modernă. „Din cauza spa
țiilor mari din aceste adăposturi — 
ne-a explicat medicul veterinar Ioan 
Span, șeful fermei — animalele nu 
rezistă iarna la frig, se îmbolnăvesc, 
producția medie de lapte este scă
zută. După modificările făcute, un 

grajd de 200 capete va adăposti 360". 
Pe 8 luni de pildă, la C.A.P. Groși, 
datorită creșterii animalelor in adă
posturi simple, dar sănătoase, s-a ob
ținut o producție medie de lapte pe 
cap de vacă de 1 828 litri. în timp 
ce la asociația din Ardusat — doar 
1 426 litri.

Timpul înaintat obligă la intensi
ficarea lucrărilor de pregătire pentru 
iarnă a adăposturilor din zootehnie, 
domeniu în care este nevoie să se 
acționeze eu chibzuință și cu răspun
dere maximă.

Raportată la necesarul unităților 
agricole din județul ARAD, cantita
tea de furaje însilozate aici pînă în 
dimineața zilei de 5 noiembrie repre
zintă 85 la sută din programul sta
bilit. Din această cantitate, unitățile 
agricole cooperatiste au însilozat 92 
la sută, iar cele de stat — 72 la sută 
din prevederi. Dar aceste realizări 
luate în ansamblu nu srmn mare 
lucru. După cum ne spunea tovară
șul Cornelia Mattea. director al di
recției agricole, mult mai sugestivă 

ta s-a evitat efectuarea unor trans
porturi inutile din cîmp la pătulele 
sau la magaziile unităților agricole 
și de acolo la bazele de recepție. 
Este de notat în acest sens exem
plul cooperativei agricole Braniștea, 
care a obținut aproape 13 tone de 
porumb știuleți la hectar și a livrat 
suplimentar la fondul de stat o can
titate de peste 300 de tone de po
rumb, în același ritm cu recoltarea. 
La fel, C.A.P. Călugăreni, față de 

2 278 tone plani
ficate la fondul 
de stat, a livrat 
2 370 tone. Prin
tre unitățile frun
tașe sînt si cele 

din comunele Vidra. Colibasi. Ghim
pați. Bucșani. Bolintin Deal si Ho
rești. care au livrat mari cantităti 
de porumb Peste cele planificate.

Întrucît, cantități mari de porumb 
se mai află în cîmp. comandamentul 
județean pentru agricultură a stabi
lit ca unitățile care mai au de pre
dat porumb la fondul de stat să-l 
transporte direct din cimp la bazele 
de recepție. Totodată, pentru unită
țile agricole care nu s-au achitat in
tegral de sarcinile contractuale, dar au 
mari cantități de porumb depozitate 
în pătulele și magaziile proprii, s-a 
hotărît ca acesta să fie preluat ime
diat chiar în cadrul unităților respec
tive de către unitățile specializate, 
urmînd ca mai tîrziu să fie transpor
tat la bazele de recepție.

Petre CRISTEA 
corespondentul „Scinteii1*

decît balanța cantităților însumate 
ne județ este urmărirea situației pe 
fiecare unitate în parte. Plecind de 
la această convingere, unitățile agri
cole. cu sprijinul si sub îndrumarea 
specialiștilor de la direcția agricolă, 
au întocmit programe de însilozare 
si depozitare a furajelor grosiere în 
funcție de efectivele de animale, de 
producțiile planificate si resursele 
furajere ale fiecăreia. Faptul că zil
nic se urmărește modul de îndepli
nire a acestor programe permite 
luarea unor măsuri prompte.

La ora actuală sînt consilii ‘agro
industriale unde Programul de însi
lozare a furajelor a fost realizat de 
toate cooperativele agricole de pro
ducție si unitățile I.A.S. în această 
situație sînt consiliile agroindustria
le Curtici. Vinga. Pecica, Siria ș-a., 
unde s-ia muncit ou toată răspun
derea. In schimb, deși îa nivelul 
consiliului agroindustrial Aradul 
Nou însiloearea furajelor este rea
lizată în proporție 7 de 104 la sută. 
C.A.P. Frumușeni are încă mari 
restante fată de necesarul propriu. 
Este o Situație cu atît mai de neîn
țeles. cu cît unitățile ' vecine — 
CJLP. Aradul Nou și C.A.P. Bujac 
—- au însllozat în Plus fiecare peste 
1 000 tone de furaje. O situație ase
mănătoare este si în consiliul unic 
Nădlac, Aici. C.A.P. „Mureșul" 
Nădlac a depășit programul de în- 
silozare cu 800 tone. în vreme ce 
unitatea de peste drum. C.A.P. „Vic
toria" Nădlac a însiloaat abia jumă
tate din'cit are prevăzut în plan. 
Iată de ce este mal sugestivă urmă
rirea stadiului de însilozare pe fie
care unitate în parte. Avînd la dis
poziție în permanentă această „o- 
glindă" fidelă, conducerea direcției 
agricole și-a îndrumat Specialiștii 
sure unitățile agricole care sînt ră
mase în urmă fată de graficul de 
însilozare. cu scopul de a se im
pulsiona ritmul de lucru si de a se 
găsi noi resurse de furaje. Tot în 
acest scop, este de notat faptul că 
au fost comasate formațiile de în
silozare ale Ș.M.A. acolo unde re
stantele sînt mai mari. Apoi, din 
inițiativa comitetului județean de 
partid, două echipe de tehnicieni de 
la I.M.AJ.A. Arad si „Zooservice" 
s-au deplasat în fiecare unitate a- 
gricolă pentru verificarea si repa
rarea instalațiilor de preparat fura
je. Deja se poete afirma că măsu
rile luate îsi arată roadele. In con
siliile agroindustriale Beliu. Chiși- 
neu Cris si Tjrnova. ritmul lucrării 
a crescut simțitor, ceea ce va per
mite ca toate unitățile să încheie 
cît de curînd însilozarea. Dealtfel, 
majoritatea au depozitat importante 
cantităti de furate peste necesarul 
stabilit. ’

O atentie deosebită s-a acordat în 
județul Arad identificării tuturor 
suprafețelor de masă verde ce pot 
ti recoltate la ieșirea din iarnă. In 
același spirit, de bună gospodărire 
a resurselor de furaje au fost se
mănate suplimentar cu culturi duble 
de toamnă aproape 1 000 hectare ; 
aceste culturi nrezentîndu-se bine, 
în special răpită, care deține 6 050 
hectare. De asemenea. în scopul e- 
conomisirii furatelor din stoc, ani
malele sînt scoase zilnic ne pășuni 
si ne terenurile de unde s-au recol
tat porumbul si sfecla, iar seara sînt 
retrase în grajduri, unde primesc 
hrană suplimentară. Preocupările 
existente pentru asigurarea unor fu
raje consistente, de. bună calitate se 
regăsesc și în faptul că față de 
aceeași perioadă a anului trecut pro
ducția de lapte pe ansamblul jude
țului a crescut cu aproape 3 500 hl.

Gheorqhe SUSA 
Tristan MIHUTA 
corespondenții „Scinteii*

Sintetic, bilanțul general al rezul
tatelor colectivului ar fi acesta: 1980 
— Ordjnul Muncii dasa a II-a,
1981, 1982, 1983 — Ordinul Muncii 
clasa I, 1984 — lună de lună frun
tașă pe ramură !

— încă două luni și cu asemenea 
rezultate întreprinderea poate spera 
la înaltul titlu de „Erou al Muncii 
Socialiste"...

— Este, într-adevăr. un țel al nos
tru, — mărturisește Reta Sandu, 
inginera-șefă a întreprinderii.

— Distincția ?
— Nu. nu distincția ca atare, ci 

atingerea parametrilor tehnici si 
economici, obținerea unor asemenea 
rezultate care să ne poată onora cu 
acest titlu. Pentru că în fond, pen
tru noi este vorba de onorarea unui 
angajament de mare cinste luat în 
fața secretarului 
general al parti
dului.

...In septembrie
1982, cînd a vizi
tat a doua oară 
întreprinderea de 
tricotaje și per
dele „Șiretul" din 
Pașcani, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
adresind felicitări 
pentru succesele 
înregistrate și în
demnul de a lup
ta pentru menți
nerea și in anii 
următori pe un 
loc fruntaș în în
trecerea socialis
tă, a recomandat 
colectivului să se 
preocupe cu ace
eași stăruință de 
diversificarea pro
ducției, să reali
zeze modele simple și frumoase 
si să sporească în continuare volu
mul producției la export. „Ne anga
jăm să facem totul pentru a înde
plini întocmai aceste sarcini" — a 
promis atunci, în numele întregului 
colectiv. Leonard Rusu. directorul 
întreprinderii.

...Noiembrie 1984. Onorarea exem
plară a acestui angajament a că
lăuzit întreaga activitate a colecti
vului oamenilor mfincii de la între
prinderea „Șiretul" din Pașcani. 
„Recomandările secretarului general 
al partidului au devenit principalMe 
noastre obiective de muncă — arată 
inginera-șefă Reta ' Sandu — pe care 
le urmărim zilnic, cu consecvență 
neabătută". Rezultatele ,Ja zi**  <» 
confirmă cu prisosință : în cele zece 
luni ale anului, in întîmpinarea 
Congresului al XIII-lea al partidu
lui, producția-marfă a fost depășită 
cu aproape 15 milioane lei. produc
tivitatea muncii a sporit cii 1,6 la 
sută, consumul normat de materii 
prime a fost redus cu 2,8 la sută, iar 
cel de energie cu 13,5 la sută. Volu
mul producției planificate pentru 
export a fost depășit cu 3,5 la suta. 
Planul anual la export pe devize 
convertibile a fost îndeplinit încă în 
prima decadă a lunii octombrie. „Iar 
toate acestea — tine să precizeze 
inginera-șefă — completează, se 
adaugă rezultatelor obținute în ulti
mii ani de colectivul nostru". Sînt. 
într-adevăr, rezultate impresionante. 
Reținem din datele statistice puse la 
dispoziție doar cîteva : valoarea 
producției-marfă a crescut față de 
anul 1973 de 12 ori, întreprinderea 
realizînd acum valori materiale de 
peste uh miliard lei anual ; produc
tivitatea muncii a crescut de peste 
5 ori ; cheltuielile materiale au fost 

Livrări peste prevederi
TULCEA . în cinstea Congresului al XIII-lea al 

partidului, oamenii muncii de îa Combinatul meta
lurgic Tulcea raportează noi realizări, in producție, 
care se adaugă succeselor de pînă acum si datorită 
cărora unitatea se situează în fruntea întrecerii so
cialiste pe ramură. Ca urmare a măsurilor luate pen
tru folosirea cu indici superiori a utilajelor, pentru 
îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație si ridicarea 
nivelului calitativ al producției, metalurgistii tulceni 
au realizat cantităti suplimentare de feroaliaje pen
tru export. Astfel, de la începutul anului s-au obți
nut peste plan 12 900 tone de silicomangan de înaltă 
calitate, producție livrată aproape în totalitate la 
export. In felul acesta, oină la 15 noiembrie, planul 
la export oe acest an al combinatului va fi îndepli
nit integral, iar pină la încheierea anului se vor livra, 
suplimentar partenerilor de peste hotare 1 000 tone 
feroaliaje. (Neculai Amihulesei, corespondentul 
„Scinteii").

MUREȘ : în unitățile economice din Industria 
județului Mures se acordă o atenție prioritară reali
zării ritmice a contractelor la export. De remarcat că. 
totodată, se iau măsuri practice pentru înnoirea și

modernizarea continuă a producției, asimilarea unor 
produse cu performante tehnice superioare si adap
tarea structurii acestora la cerințele partenerilor ex
terni. Procedlnd astfel, un număr de 12 mari unități 
economice au livrat suplimentar. în perioada care a 
trecut din acest an. pe adresa partenerilor externi un 
volum de marfă în valoare de 25 milioane lei. între 
unitățile cu rezultate deosebite se număra întreprin
derea chimică „Prodeompiex" din Tg. Mureș. I.U.P.S. 
Reghin, Combinatul chimic din Tîrnăveni, Fabrica de 
anvelope Luduș si tesătoria de bumbac din Sighișoa
ra. (Gheorghe Giurgiu, corespondentul „Scinteii").

VASLUI . Acționînd cu răspundere pentru înde
plinirea exemplară a contractelor încheiate cu parte
nerii de peste hotare, colectivele de oameni ai mun
cii din 10 unităti economice ale județului Vaslui au 
depășit planul la zi la export, livrând suplimentar 
produse în valoare de 25 milioane lei. Cu cele mai 
însemnate realizări se prezintă, pînă la această dată, 
întreprinderea de elemente pneumatice si aparate de 
măsură din Biriad. întreprinderea „Mecanica" din 
Vaslui. Uniunea județeană a cooperativelor meșteșu
gărești. (Petru Necula. corespondentul „Scinteii").

reduse cu peste 50 Ia sută, numai 
consumul normat de fire pe unitate 
de produs a fost redus cu 60 la 
sută ; de la 20—30 de modele de tri
cotaje cite se produceau în 1973, 
acLun sînt lansate în fabricație 
2 500—3 000 de modele pe an ; ca 
urmare a diversificării gamei de 
modele și a calității ireproșabile 
produsele întreprinderii sînt solici
tate; găsind piețe de desfacere în 
circa 40 de țări, multe dintre ele 
avînd o industrie de tricotaje și 
perdele cu o veche tradiție — 
Anglia, Franța. R.F.G.. S.U.A.. Ca
nada etc.

— S-ar putea spune, și nu numai 
metaforic, că produsele întreprinde
rii noastre au cucerit lumea, re
marcă inginera-șefă.

— Cum se explică aceste succese.

La întreprinderea „Șiretul" — Pașcani, 

un frumos angajament muncitoresc: 

„Pînă la Congresul 
partidului vom realiza 

planul la export"
cum s-a ajuns ca. în numai zece ani 
de la înființarea întreprinderii, pro
dusele realizate să cucerească Si să 
se impună pe piețele lumii ?

— Răspunsul se regăsește în ma
terializarea indicațiilor pe care ni 
le-a dat tovarășul Nicolae Ceaușescu: 
diversificarea producției, realizarea 
unor modele simple și frumoase, de 
o execuție și calitate ireproșabilă.

Așa este, mai trebuie puse în evi
dență eforturile, preocuparea, abne
gația fiecărui muncitor, a fiecărui 
specialist sau cadru de conducere 
pentfu înfăptuirea indicațiilor secre
tarului general al partidului, adică 
pentru organizarea mai bună a pro
ducției și a muncii, pentru folosirea 
din plin a timpului de lucru, grija 
pentru valorificarea superioară a ma
teriilor prime, pentru dezvoltarea 
spiritului de inițiativă și creativitate 
a fiecărui muncitor. Intr-un cuvînt, 
pentru o .înaltă eficiență economică, 
„întreaga activitate organizatorică și 
politieo-educativă a comitetului de 
partid, a birourilor organizațiilor de 
bază este concentrată spre dezvol
tarea conștiinței comuniste, revolu
ționare a fiecărui lucrător pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
ce-i revin, spre stimularea dorinței 
fiecăruia de a fi fruntaș în produc
ție. Deși avem un colectiv mare — 
peste 4 500 de lucrători, în majori
tate femei — spune tovarășa Rodica 
Ursache, secretară adjunctă în biroul 
comitetului de partid — la noi nu 
sînt probleme de disciplină, de 
lipsuri, de întîrzieri sau de nefolo- 
sire a timpului de lucru. Exemplul 
comuniștilor este edificator si mobi
lizator : cei 900 de comuniști sînt 
toți fruntași în producție la locul 
lor de muncă. Hotărîrea de a onora 
în mod exemplar angajamentul luat 

în fața tovarășului Nicolae Ceaușescu 
stimulează puternic pe fiecare co
munist. pe fiecare muncitor, spe
cialist sau cadru de conducere. Așa 
se explică faptul că la noi nu se face 
nici un rabat calității sau că fiecare 
muncitor și specialist participă din 
proprie inițiativă la crearea de mo
dele noi de tricotaje și perdele".

Ca un exemplu al intransigenței 
fată de calitatea produselor ni se 
povestește faptul că în fiecare dimi
neață. la „operativa" de producție, 
pe masa de lucru din Biroul direc
torului întreprinderii, ing. Leonard 
Rusu, sînt aduse produsele la care 
în ziua precedentă au existat anu
mite dificultăți în ce privește cali
tatea execuției. Se discută concret, 
la obiect, cu produsele în cauză pe 
masă și discuția nu se încheie pînă 

nu se găsesc și se 
stabilesc concret 
soluțiile pentru 
înlăturarea nea
junsurilor, pentru 
asigurarea unei 
calități desăvîrși- 
te fiecărui pro
dus. Un sistem in
formațional pune 
zilnic la dispozi
ția tuturor cadre
lor de conducere, 
inclusiv a celor 
din secții, infor
mațiile necesare 
privind desfășu
rarea procesului 
de producție — și 
în primul rind a 
producției pentru 
export, ceea ce 
aici reprezintă 95 
la sută din În
treaga producție. 
Executarea șl li

vrarea promptă a comenzilor desti
nate partenerilor externi, adică ono
rarea contractelor, sînt un obiec
tiv de la care nu se admite nici 
o abatere. In acest sens aflăm două 
fante semnificative. în primul rînd. 
o adevărată performantă tehnică : 
în luna septembrie, modelul unei 
confecții din tricot, cerut de un 
beneficiar extern, a fost reprodus, 
executat și prezentat partenerului în 
mai puțin de 8 ore, adică în aceeași 
zi cînd ș-a primit cererea, stabilin- 
du-se.și prețul, acceptat, bineînțeles, 
de firma importatoare. în al doilea 
rînd. un fapt de toată lauda : an
gajamentul colectivului întreprinde
rii ca oină in ziua începerii lucră
rilor Congresului a] XIII-lea a! 
partidului, adică la 19 noiembrie, să 
îndeplinească în întregime planul 
anual la export O hotărîre căreia 
comuniștii, toți muncitorii, specia
liștii. cadrele de conducere ale în
treprinderii îi consacră în aceste 
zile în întregime eforturile, price
pere^ si competenta, inițiativa s! 
răspunderea. „Avem astfel posibili
tatea — explică tovarășa Reta San
du. inginera-șefă — nu numai să 
pregătim din vreme producția anu
lui viitor, asa cum ne-o cere secre
tarul general al partidului, dar si 
să livrăm în avans o serie de pro
duse. onorindu-ne contractele înche
iate cu partenerii străini Pentru tri
mestrul I 1985".

Iată doar cîteva date, cîteva fapte 
care confirmă. în fond, că aici la 
„Șiretul" — Pașcani angajamentul 
luat în fata secretarului general al 
partidului se onorează în mod exem
plar.

Alexandru PINTEA
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„CEAUȘESCU REALES
LA AL XIII-LEA CONGRES!"

- opțiunea comuniștilor, a întregului popor 
exprimată intr-un singur glas

Secretarul general al partidului 

— marele om politic care ne-a redat 

istoria și sub conducerea căruia 

făurim noua istorie, socialistă, a patriei
Ca om care a învățat generații de elevi 

să cunoască și să înțeleagă cea dinții carte 
a neamului, istoria, comunistul Silviu Iuga, 
profesor de istorie din Baia Mare, susține 
realegerea tovarășului Nicolae Ceaușeseu in 
funcția de secretar general al partidului, 
printr-o scurtă argumentare istorică. „Exis
tă in poezia noastră patriotică un vers, de 
natură populară probabil, care glăsuieste 
așa : «Din stejar, stejar răsare». Primul 
stejar la umbra căruia a crescut tînărul 
Nicolae Ceaușeseu a fost o puternică fa
milie de țărani. O familie in care munca, 
Începută din anii fragezi ai copilăriei, ca 
in orice familie țărănească, s-a dovedit a 
fi un bun educator. I-au urmat alte școli 
mult mai aspre. Școala muncii la patroni. 
Cu greul și privațiunile ei. Apoi școala pri
milor ani de muncă revoluționară. Cea 
care av^T' să descopere de la început in 
adolescentul abia pornit In viață un revolu
ționar neobișnuit de matur. Apoi ani buni 
la școala muncii și luptei ilegale. Alții la 
școala închisorilor sau, cum li se spunea în 
epocă, «universitatea comuniștilor». Iată 
traiectoria drumului, parcurs dc la vîrsta 
fragedei copilării pină la vîrsta celei,din

tâi maturități de către cel care avea să de
vină, peste 20 de ani de la eliberare, secre
tarul general al partidului. O biografie do 
revoluționar care, in datele ei esențiale, se 
suprapune cu insăși istoria partidului de 
la începuturi și pină azi. Preocuparea secre
tarului general al partidului de a ne reda 
istoria, cu paginile ei luminoase și mai pu
țin luminoase, are rădăcinile implantate in 
chiar izvoarele istoriei".

Ideile mari, ideile-adevăruri. se întâlnesc 
la orice distanță. în timp ce profesorul de 
istorie din Baia Mare iși încheia astfel ar
gumentarea pentru realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu, o ingineră din Bucu
rești, Georgeta Ionică, directoarea Centra
lei bumbacului, începea o altă argu
mentare, care, pe alt plan, o desă
vârșea pe cea a băimăreanului : „Con
ducător clarvăzător și neînfricat, băr
bat al cutezanței și omeniei, comunist dîrz, 
care a dat și dă istoriei noastre contam ■ 
porane superbe sensuri, dobîndind un 
inegalabil prestigiu, secretarul genera) al 
partidului și-a înscris definitiv numele în 
rindul marilor eroi ai poporului. Și pe eroi 
poporul îi urmează".

FILE DE ISTORIE —

Momente emoționante din vizitele de lucru ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, în unități industriale — 
expresie a unității indestructibile dintre partid și popor

*
**
*

Strălucit ctitor și promotor al unei 

gindiri politice armonioase pentru 

dezvoltarea armonioasă a patriei
„Argumentul meu — spunea ing. Vasile 

Gogu, directorul întreprinderii de mașini- 
unelte Bacău — este suma tuturor argu
mentelor pe care noi. comuniștii, le avem 
atunci cind optăm pentru realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușeseu in funcția su
premă de secretar general al partidului. 
Care este acesta? Construirea României noi, 
înălțarea ei la rangul de ctitorie socialistă 
modernă. Politica partidului nostru de dez
voltare puternică a forțelor de producție, 
de amplasare a acestora echilibrată pe tot 
teritoriul țării, politica promovată cu o 
consecvență riguroasă, matematică, îndeo
sebi după Congresul al IX-lea, a propulsat 
toate energiile națiunii spre unul și același 
obiectiv : să ne dezvoltăm țara intr-un 
ritm înalt și armonios. Și astăzi avem do
vezile in fiecare întreprindere, în fiecare 
județ, roadele acestei politici științifice 
promovate de partidul nostru, de secreta
rul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, se materializează în practică, 
întreprinderea noastră este ea însăși rezul
tatul unei asemenea orientări. Secretarul 
general al partidului, cu puterea sa de ana
liză binecunoscută, a intuit necesitatea 
creării unei întreprinderi de tehnică de 
vîrf. care conferă Bacăului atributele unui 
puternic centru industrial".

într-adevăr. România industrială de azi 
se înfățișează oricui ca o sumă a tuturor 
argumentelor politicii partidului nostru, 
a strategiei cu bătaie lungă, cu antene per
manent in viitor, elaborată de secretarul 
general privind dezvoltarea armonioasă a 
țării. O strategie care s-a bazat și se ba
zează pe capacitatea poporului, pe inteli
gența sa de a se autodepăși in .momente 
grele — șl au fost destule — pe capacita
tea sa de a valorifica din plin resursele 
proprii, de a reduce la minimum dependen
ța de resursele altora.

„O strategie în care o etapă deosebit de 
importantă a constituit-o orientarea dată de 
secretarul general al partidului ca fiecare 
județ — afirmă tovarășul Gheorghe Ciurez, 
prim-secretar al comitetului municipal de 
partid Tg. Jiu — să aibă un asemenea po
tențial incit să fie in măsură să realizeze 
minimum 10 miliarde lei producție indus
trială. O orientare care s-a dovedit a fi 
deosebit de importantă pentru echilibrarea 
raportului de dezvoltare între toate zonele 
țării și pentru relansarea lor într-o compe
tiție a propășirii — așa cum preconizează 
astăzi proiectul de Directive ale Congresu
lui al XIII-lea — cu șanse aproximativ 
egale".

O apreciere care a revenit, ca un lait
motiv, în cuvîntul tuturor comuniștilor, 
care au susținut în adunările și conferin
țele do dare de seamă și alegeri propu
nerea ca tovarășul Nicolae Ceaușeseu să 
fie reinvestit. la al XIII-lea Congres, ta 
funcția supremă de secretar general al 

în plinea țării se află și lumina frunții

omului din fruntea țării
Omul care vorbește acum de la tribuna

conferinței pare a fi mai degrabă un aca
demician decit un simplu țăran. Stăpinește 

partidului. Comunistul Bokor Francisc a 
completat și el aceste argumente, în con
ferința organizației de partid din între
prinderea de aparate electrice auto și mo
toare electrice din Sf. Gheorghe, cu un 
exemplu concret : „Acum un deceniu și 
ceva pe locul unde se află întreprinderea 
noastră creșteau bălării. Dar nu numai pe 
locul unde se află întreprinderea noastră. 
Ci, ca să spunem integral adevărul, pe lo
cul unde se înalță astăzi — de parcă ar fi 
aici de cînd lumea — toate unitățile din 
cadrul modernei platforme industriale a 
orașului. Inima prin care municipiul nos
tru este conectat astăzi, ca într-uh sistem 
al vaselor comunicante, cu ritmul de dez
voltare a întregii noastre economii națio
nale. O inimă care a propulsat în viața 
orașului nu numai baza trainică, baza eco
nomică, a egalității depline in drepturi în
tre români și maghiari, ci și un mediu am
biant de viață și muncă sănătos. Platfor
mele industriale. — idee care aparține con
cepției secretarului general al partidului cu 
privire la dezvoltarea armonioasă a tutu
ror zonelor — reprezintă ele însele, prin 
modul in care au fost concepute, o adevă
rată revoluție industrială. Concentrarea in
dustriei lntr-un singur loc înseamnă nu 
numai eficiență, nu numai disciplinarea ei, 
în sensul evitării pătrunderii acesteia In 
spațiul orașului. înseamnă, ta același 
timn. forța de propulsare a dezvoltării urba
ne. Orașul nostru a.ajuns in stadiul in care 
se află astăzi, un oraș modern, cu condiții 
confortabile de viață, pentru .că el a res
pirat și respiră ritmurile de viteză și mo
dernitate ale platformei industriale. Care, 
traduse în fapte, înseamnă : mai multe 
locuri de muncă ; mai multe și mai con
fortabile locuințe ; mai multe edificii ne
cesare vieții cotidiene".

Argumentul „particular" al comunistului 
Bokor Francisc se regăsește multiplicat la 
scară națională. în ultimii 10 ani au fost 
construite ori modernizate -peste 170 de 
asemenea „baze ale progresului" — cum 
numește el, pe bună dreptate, platformele 
industriale. Și fiecare a reprezentat și re
prezintă o parte din forța prin care fie
care județ, fiecare oraș a mărit și mărește 
neîncetat puterea țării. Care, astăzi, în 
preajma celui de-al XIII-lea Congres — 
prin traducerea in viață cu consecvență a 
politicii partidului, a orientărilor și direc
țiilor atit de clar fundamentate de tova
rășul Nicolae Ceaușeseu — se prezintă de 
53 de ori mai puternică decît România anu
lui 1938. Nimic mai firesc. Această operă 
eroică — construirea României industriale 
noi, moderne — este o simbioză între ge
niul de strateg al secretarului general al 
partidului și efortul permanent de autode- 
pășire, de aspirație la progres și civilizație 
al poporului nostru.

perfect limbajul tehnic șl are o temeinică 
putere de argumentație. Urmăriți-1 : „Noi, 
cei din comuna Gheorghe Doja — spunea 

Ion Spătărelu, Erou al Muncii Socialiste, 
președintele cooperativei agricole de pro
ducție— sîntem beneficiari ai istorici. Pri
ma vizită de luci'u a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, a 
fost făcută în comuna noastră. Ne amintim 
mereu cuvintele spuse atunci: «începem un 
drum nou și greu, tovarăși». Argumentul 
meu pentru realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu in funcția supremă il constituie 
modul în care secretarul general al parti
dului spune poporului adevărul. Aceste cu
vinte ne-au îmbărbătat să învingem toate 
greutățile care s-au ivit in calea noastră — 
și au fost destule mai ales în perioadele de 
inundații și secetă — și să mergem mereu 
înainte pe drumul nou și greu. Pentru că 
am înțeles de atunci că drumul nou pe 
care ni-1 cerea secretarul general al parti
dului era drumul dezvoltării unei agricul
turi moderne, intensive, care să ne per
mită realizarea unor producții tot mai mari. 
Producții proprii unei agriculturi socialiste. 
Atit prin revenirea și cu alte prilejuri In 
unitatea noastră, cit mai ales prin toate mă
surile. inițiate — și in mod deosebit prin 
programul noii revoluții agrare — secreta
rul general al partidului a fost permanent 
alături de noi pe acest drum nou și greu. 
Și astăzi rezultatele ne arată că acest drum 
a fost bine gîndit. în acest an am obținut 
peste 5 500 kg griu la ha, peste 3 000 kg 
floarea-soarelui și peste 4 000 1 lapte de 
la fiecare vacă".

Asemănător vorbea Doina Vasilescu, pre
ședintele C.A.P. „Ogorul" din comuna

Constructori și beneficiari ai unei 

epoci mărețe — „Epoca Ceaușeseu"
„Argumentul meu este"... Cuvîntul tova

rășului Marin Ivașcu, directorul general al 
Institutului central de fizică, s-a detașat — 
ca al multor altora dealtfel — de faptul 
concret al domeniului în care lucrează și a 
privit lucrurile într-o largă perspectivă is
torică : „A ne exprima opțiunea pentru 
alegerea tovarășului Nicolae Ceaușeseu în
seamnă a ne exprima opțiunea asupra unui 
om și asupra unei epoci. Prezenta sa în 
fruntea partidului și a țării aproape 20 de 
ani s-a materializat, așa cura știm cu toții, 
prin multitudinea < și adîncimea proceselor 
revoluționare, a înnoirilor în toate dome
niile, într-o adevărată ep^că istorică. De 
ce? Pentru că orice analiză' a raportului 
dintre trecut și prezent — și au fost in 
viața poporului nostru și multe epoci de 
glorie — conduce la un adevăr fundamen
tal. Epoca cea mai fructuoasă in împliniri, 
care a îndreptat România spre viitorul ei 
de aur, comunismul, este epoca inaugurată 
de Congresul al IX-lea al partidului. Nici
odată in România nu s-au produs atîtea 
transformări revoluționare în structura sa 
economică și socială ca în această perioadă, 
în mai puțin de 20 de ani. România s-a 
dezvoltat ca Făt-Frumos din poveste. De la 
o țară cu o economie ineă preponderent 
agrară, ea Se apropie astăzi cu pași repezi 
de condițiile unei țări mediu dezvoltate in
dustrial — stadiu pe care alte țâri l-au 
atins după Zeci și chiar sute de ani — cu 
o agricultură puternică, cu știința, arta și 
cultura aflate în plină înflorire. E suficient, 
de asemenea, să parcurgem cu atenție fie
care rind din proiectul Directivelor Con
gresului al XIII-lea — al cărui conținut 
poartă pecetea gindirii cutezătoare, profund 
științifice, a secretarului general al parti
dului — ca să știm pe ce drum se îndreaptă 

Pecica, județul Arad — căreia tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu i-a conferit in această 
toamnă titlul de Erou al Muncii Socialiste 
pentru contribuția deosebită adusă la în
făptuirea politicii partidului și pentru pro
ducția mare de griu obținută in acest an 
(8 365 kg la ha). Aproape aceleași cuvinte 
le rostea la tribuna conferinței organizației 
de partid din care face parte : „Dacă am 
obținut rezultate bune, acest fapt îl dato
răm și secretarului general al partidului. 
Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, prin vizitele 
de lucru întreprinse in întreaga țară, Îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușeseu, prin 
vasta și neobosita sa activitate, a fost 
mereu alături de noi, in mijlocul oameni
lor muncii din agricultură, a studiat atent 
problemele și a dat soluții pentru rezolva
rea lor".

„A fost mereu alături de noi". Aceste cu
vinte au, cum spunea și Dumitru Brenciu, 
președintele Consiliului unic agroindustrial 
Scornicești, județul Olt, acoperire in fapte, 
„în piinea de pe masa fiecăruia — argu
menta președintele — se află si lumina 
frunții secretarului general al partidului. 
Atit prin modul in care concepe dezvolta
rea agriculturii, cit și prin repetatele vizita 
efectuate in unități. Pentru mine, ca 
ora al piinii, faptul că tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu a efectuat de cind se află in 
fruntea partidului peste 150 vizite in uni
tăți agricole spune totul. Spune că în pii
nea țării se află încorporată și «sămînța» 
gindirii și muncii sale".

țara. Și se îndreaptă, ne stau mărturie pre
vederile îndrăznețe ale Directivelor, orien
tările de dezvoltare pină in anul 2000, spre 
visul de aur al revoluționarilor noștri din 
toate timpurile. Spre comunism. Iar acest 
drum este gîndit in mare și in amănunt 
de tovarășul Nicolae Ceaușeseu. De aceea, 
prezența sa în continuare în fruntea parti
dului exprimă nu numai dorința noastră, a 
comuniștilor, ea exprimă o necesitate is
torică".

O necesitate pe care într-un alt colț de 
țară, un alt comunist, o argumenta in felul 
următor : „Accesul nostru ta adoptarea tu
turor deciziilor care privesc viața colecti
velor în care muncim, viața țării — spunea 
comunistul Vasile Morariu, in conferința 
organizației de partid din întreprinderea 
constructoare de mașini Reșița — are asțăzi 
și nume și o fundamentare juridică : sis
temul democratic al României creat de to
varășul Nicolae Ceaușeseu. Nu există nici 
o exagerare cind se i'ac asemenea apre
cieri. Faptul că avern astăzi un sistem de
mocratic original, unic in felul său. în cen
trul căruia se află autoconducerea munci
torească. revoluționară, care asigură parti
ciparea efectivă, nemijlocită a tuturor- oa
menilor muncii, exercitarea deplină a pre
rogativelor poporului de adevărat stăpîn al 
țării, de făuritor conștient ai propriului său 
destin, il datorăm, de asemenea, tot tova
rășului Nicolae Ceaușeseu. Nu e vorba de 
un sistem in care conducerea să se exercite 
din afară, de cițiva oameni învestiți să facă 
acest lucru, ci de un sistem care asigură 
exercitarea actului conducerii, in primul 
rind in mod politic, prin prezența organi
zațiilor de partid, a comuniștilor, in inte
riorul organismelor economice, sociale Și 
obștești ale țării. Prezența tovarășului 

Nicolae Ceaușeseu în fruntea partidului este 
o garanție șl o certitudine că oamenii mun
cii. în tripla lor calitate — de proprietari, 
producători și beneficiari — se vor afla 
permanent la pupitrul marilor acte decizio
nale privind prezentul și viitorul țării. Așa 
cum au fost și pină acum. Așa cum o cere 
epoca pe care .partidul, prin apropiatul 
Congres, o deschide in fața țării. Epoca de
venirii noastre comuniste".

O necesitate pe care o tînără comunistă, 
Gerllinde Polen, studentă din Timișoara, o 
argumenta șl ea cit se poate de limpede : 
„Este imposibil să vorbim astăzi, spunea ea 
In conferința comitetului de partid din 
centrul universitar, despre condițiile de în
vățătură pe care le are tineretul universitar, 
ca dealtfel întregul tineret școlar — condiții 
dintre cele mai bune cunoscute azi în lițmc — 
fără a sublinia contribuția hotărîtoare a to
varășului Nicolae Ceaușeseu, a tovarășei 
Elena Ceaușeseu la dezvoltarea învățăm: n-

Erou al poporului, erou al păcii
„România — Ceaușeseu — Pace". Sint 

cuvinte sedimentate puternic în inimile po
porului nostru. Sint cuvinte cunoscute, 
apreciate și prețuite astăzi pe toate meri
dianele globului. „Este un fapt unanim re
cunoscut și pe care am avut posibilitatea 
să-i constat in diferite țări în discuțiile 
purtate cu diferiți oameni de concepții po
litice, filozofice sau religioase diferite: am
plele și multiplele inițiative și acțiuni de 
politică externă ale președintelui Nicolae 
Ceaușeseu, îndreptate spre soluționarea 
constructivă a marilor probleme ale con
temporaneității, in consens cu voința și 
aspirațiile popoarelor, in spiritul înțelege
rii și colaborării pașnice intre națiuni, 
î-au adus țării in anii «Epocii Ceaușeseu» 
un uriaș prestigiu internațional, prieteni 
numeroși pe întregul glob — spunea coniu- 
nistu! Ioan Olteanu, directorul întreprinde
rii „Electromureș" din Tg. Mureș. Iată de 
ce. expriir.înd deplina adeziune șl marea 
satisfacție de a-1 avea în fruntea partidului 
pe tovarășul Nicolae Ceaușeseu, aș vrea să 
subliniez faptul că rolul hotărltor șu meritul 
esențial in elaborarea și promovarea poli
ticii externe., a întregii activități Interna
ționale a partidului și statului nostru re
vin tovarășului Nicolae Ceaușeseu. pro
eminenta și strălucită personalitate a vieții 
internaționale contemporane, erou al po
porului nostru și recunoscut «Erou al pă
cii»".

„.Sînt doar cîteva din multitudinea argumentelor exprimate de comuniști în 
adunările și conferințele de dare de seamă și alegeri ale organizațiilor de partid. 
De muncitori și țărani, de constructori, de oameni de știință și cultură, de bărbați 
și femei, tineri și vîrstnici. Numitorul lor comun este unanimitatea in aprobarea 
hotăririi Plenarei C.C. a! P.C.R. cu privire la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușeseu 
în suprema funcție de secretat general ol partidului, conști'nțo ca aceasto este 
o opțiune fundamentală pentru mersul incinte o! tării noastre, pentru inaintoreo 
spre orizonturile comunismului. Unanimitate întărită și de hotăririle speciale adop
tate de adunările și conferințele de partid. Aceste hotăriri reprezintă, in fapt, man
datul de înațță răspundere pe care toți comuniștii, toate organizațiile partidului 
îl încredințează delegațilbf Io Congresul partidului, învestiți cu incita cinste de 
o aproba documentele privind dezvoltarea viitoare o patriei și de a realege.ps 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, ta ol XIII-lea Congres, in funcția supremă de secretar 
general ol partidului. Aiegere in care comuniștii, tot poporul văd o opțiune istorică. 
O expresie o sentimentelor de înaltă prețuire, de profundă recunoștință a între
gului partid, o Întregului popor, o întregii națiuni față de opera și munco patrio
tica, revoluționară o tovarășului Nicolae Ceaușeseu, strălucit conducător ol parti
dului și statului nostru, ce! mai iubit fiu crf națiunii noastre socialiste.

Pagină realizata de C. PK1ESCV și P. ALEXANDRU

țulul, 1a orientarea lui spre a fi permanent 
cu fața spre cele mai noi cuceriri, spre 
cerințele economiei, ale societății pe care o 
făurim. Niciodată n-a fost înțeles adevărul, 
ca în anii «Epocii Ceaușeseu», că tineretul 
reprezintă «viitorul luminos al țării». Am
fiteatrele noi in care învățăm, laboratoare
le și atelierele de practică în care se des
fășoară activitățile științifice și de produc
ție. la nivel microindustrial, orașele-studeh- 
țești care rivalizează cu cele mai frumoase 
realizări arhitectonice, condițiile create 
pentru muncă și învățătură — toate acestea 
reflectă investiția morală și materială pe 
care această epocă a făcut-o și o face pentru 
«viitorul luminos al țării», în numele aces
tei investiții am fost împuternicită de cole
gii mei, și cred că de toți studenții țării, 
să susțin, in calitate de comunist, realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușeseu in înalta 
răspundere de secretar general al parti
dului".

„Inițiativele și acțiunile energice. lucide, 
de profund umanism ale președintelui 
României socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, chemarea sa înflăcărată ue a 
se face totul pentru înlăturarea totală și de
finitivă a primejdiei unei conflagrații nu
cleare, a primejdiei distrugerii omenirii 
s-au impus cu deosebită forță in conștiința 
popoarelor lumii — spunea comunistul 
Gheorghe Groza, de la întreprinderea „în
frățirea" — Oradea. Ceea ce ne umple ini
mile de mîndrie, ceea ce prețuiește poporul 
nostru este faptul că întreaga activitate 
pentru statornicirea păcii, desfășurată de 
președintele Nicolae Ceaușeseu, de țara 
noastră, este pusă în slujba progresului și 
viitorului poporului nostru. Tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu știe cel mai bine că intre 
dezvoltarea economico-socială a României, 
între înfăptuirea tuturor planurilor noastre i 
de viitor, intre construirea societății socia
liste multilateral dezvoltate și înlăturarea 
pericolului unui război nuclear și instaura
rea păcii și securității în lume este o strinsă 
și indestructibilă legătură. Că prin cuvîntul 
și fapta, prin eforturile, acțiunile și strălu
citele inițiative ale tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, prin soliile de prietenie și co
laborare purtate, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușeseu, pe toate meridianele pla
netei, cu prilejul vizitelor oficiale de priete
nie întreprinse. România își exprimă voca
țiile sale dintotdeauna de colaborare și pace 
cu toate popoarele lumii".
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Proiectul de Directive ale Congresului al XIII-lea prevede:

ASIGURAREA UNUI RAPORT JUDICIOS

INTRE PRODUCȚIE SI CONSUM
• In cincinalul viitor se vor asigura ritmuri medii anuale înalte de creștere a 

producției materiale : 6-6,5 la sută la producția-marfă industrială și 5,4-5,8 la suta 
la producția globală agricolă ;

• Corespunzător obiectivelor și sarcinilor noii etape de dezvoltare a societății 
noastre, 70 la sută din venitul național va fî alocat pentru fondul de consum și ma
ximum 30 la sută pentru acumulare ;

• Se va asigura o stabilitate corespunzătoare a prețurilor cu amănuntul și a 
tarifelor pentru servicii, indicele acestora urmind să se încadreze strict in limitele 
planificate de 1,1—1,3 la sută anual ;

• Volumul desfacerilor de mărfuri cu amănuntul va spori cu 9—10 Io sută 
față de 1985 ;

• Volumul prestărilor de servicii va spori in cincinalul următor cu 68—76 la 
sută, prin diversificarea acestora și creșterea cu prioritate a celor solicitate mai intens 
de populație.

Una din cerințele legice ale edifi
cării socialismului multilateral dez
voltat, care exprimă intensificarea 
acțiunii legii economice fundamenta
le a societății socialiste, este apro
pierea tot mai pronunțată a trebuin
țelor efectiv satisfăcute de trebuin
țele reale ale tuturor oamenilor 
muncii.

După cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința Na
țională a partidului din decembrie 
1982, creșterea intr-un ritm inalt a 
consumului a dus la apariția unei 
contradicții între cerințele de con
sum si posibilitățile existente. Pentru

Proporționalitatea - caracteristica 
esențială a producției socialiste

Prof. dr. IOAN Bl.AGA : Proporția 
dintre producție și consum este una 
dintre cele evidente și ușor de în
țeles proporții ale oricărei economii 
naționale. Nu se poate consuma mai 
mult decit se produce. O' țară poate 
consuma mai mult decit a produs 
numai dacă jefuiește alte țări. Pentru 
ca fondul de consum al unei econo
mii naționale să crească, pentru ca 
nevoile tot mai mari și mai diversifi
cate ale populației să fie mai inalt 
satisfăcute, sînt necesare mărirea șl 
diversificarea producției, adaptarea 
ei continuă la noile niveluri și struc
turi ale cerințelor de consum.

Din această perspectivă, proiectul 
de Directive ale Congresului al XIII- 
lea . conține multiple prevederi care 
reflectă eforturile însemnate ce vor 
fi depuse pentru sporirea producției 
alimentare, a bunurilor de consuni 
nealimentare, de folosință curentă și 
îndelungată, inclusiv a volumului 
construcțiilor de locuințe, pentru 
creșterea in ritmuri deosebite a ser
viciilor de consum pentru populație.

Prof. dr. MIHAI PARAI,VIA 5 
Asigurarea unei corelații in dinamica 
intre producție și consum, intre vo
lumul de mărfuri și servicii, pe de o 
parte, și veniturile populației, canti
tățile și sortimentele de mărfuri po
trivit cu cererea diferitelor categorii 
do consumatori, pe de altă parte, 
constituie o cerință importantă a 
unei planificări științifice. Relația 
producție-consum, cerere-ofertă tre
buie examinată in funcție de natura 
relațiilor de producție. De aceea și 
modul în care se asigură această co
relație diferă de la o orînduire la 
alta. Dacă în .economia capitalistă, 
concordanța dintre producție și con
sum se asigură în principal pe piață, 
prin jocuWiber al cererii și ofertei, 
in economia socialistă aceasta se 
realizează constant, apriori, prin plan.

Socialismul, prin sistemul său de 
organizare și de conducere planifi
cate, prin pîrghiile economico-finan
ciare pe care le utilizează, dispune 
de condiții necesare pentru urmă
rirea operativă, în procesul Îndepli
nirii planului, a raportului dintre 
cerere și ofertă, pentru a corecta din 
mers abaterile de la producțiile sta
bilite, pentru a lua măsuri de re
stabilire in dinamică a corelației 
dintre producție și corvrum.

GRIGORE VÎLCEANU : Proporția 
fundamentală a întregii producții 
materiale de care depind nivelul, 
structura și tendințele consumului 
populațicil este dată de corelația din
tre sectorul I — producător de mij
loace de producție — și sectorul II — 
producător de bunuri de consum. 
Expresie a unor legături obiective, 
esențiale ale producției materiale, a- 
ceastă corelație este, totodată, și sin
teza unui complex de proporții, de 
corelații.

Pentru industrie, corelația dintre 
sectoarele I și II este reprezentată de 
proporția dintre grupele A și B. în 
cadru! producției materiale moderne, 
mărimea, structura și dinamica gru
pelor A.și B ale industriei exercită 
influențe determinante asupra pro
porției sectoarelor 1 și II. Producția 
grupei A din industrie este cea care 
asigură înzestrarea tehnică a tuturor 
ramurilor economiei naționale, intro
ducerea neîntreruptă a progresului 
tehnic, ceea ce permite lărgirea ca
pacităților de producție a sectorului I 
în fiecare ramură. Direct si Indirect, 
dezvoltarea grupei A oferă condițiile 
materiale pentru valorificarea su
perioară a resurselor naturale, pen
tru ridicarea nivelului de calificare 
a forței de muncă și ad’ncirea dhd- 

aoluționarea acestei contradicții, pro
iectul de Directive prevede creșterea 
și dezvoltarea in anii următori in 
ritm înalt a producției materiale în 
ramurile care au un rol hotărâtor în 
asigurarea bunurilor- de consum pen
tru populație. Aceste probleme au 
făcut obiectul unei dezbateri la care 
au participat tovarășii : prof. dr. Ioan 
J! la ga, prof. dr. Mihai Părăluță, dr. 
Virgil Adăscăliței, directorul In
stitutului pentru economia comer
țului interior și a turismului, și Gri- 
gore Vîlceanu, cercetător la Insti
tutul de economie socialistă.

ziunil sociale a muncii în întreaga 
producție socială.

Grupa B din cadrul Industriei este 
reprezentativă pentru întreg sectorul 
producției de bunuri de consum, nu 
numai prin faptul că aceasta asigură 
o pondere ridicată a fondului de con
sum al populației, dar și prin aceea 
că imprimă modificări esențiale în 
sectorul II al celorlalte ramuri ale 
producției materiale..

Prof. dr. M. PARAtVTA : Proble
ma corelației producție-consum, ce-

Producția bunurilor de consum - 
in ritmuri apropiate 

de producția industrială medie

Prof. dr. I. BLAGA In aprecierea 
raportului dintre producție și con
sum trebuie să avem in vedere că 
in procesul dezvoltării forțelor de 
producție și al ridicări: nivelului de 
trai, ai creșterii intr-un. ritm înalt 
a veniturilor celor ce muncesc și ale 
populației in general, în economia 
națională a apărut o disproporție 
intre cerințele de consum, determi
nată de o anumită discrepanță intre 
veniturile bănești și nivelul produc
ției bunurilor de consuni.

Această disproporție trebuie privi
tă în relație directă cu unele dis
proporții dintre dezvoltarea foarte 
rapidă a industriei și dezvoltarea 
mai lentă a agriculturii, dintre in
dustria prelucrătoare și baza ener
getică și de materii prime (inclusiv 
agricole) etc. și, finalmente, dintre 
dezvoltarea puternică a forțelor de 
producție și dezvoltarea relațiilor de 
producție, a celor sociale etc. Există 
o unitate a tuturor acestora, iar so
luționările pretind direcții și măsuri 
economice și politice Unitare. Este 
ceea ce se și propune concret și e- 
ficient prin prevederile cuprinse in 
proiectul de Directive ale Congresu
lui al XIII-lea al partidului.

Ritmurile mari au solicitat eforturi 
considerabile de acumulări și Inves
tiții, mărirea deosebită a contribu
ției tuturor ramurilor și comparti
mentelor economiei, și în primul 
rind a agriculturii, la formarea re
surselor de dezvoltare. Dealtfel, In 
general, apropierea unei economii .de 
încheierea industrializării sau înche
ierea acestui proces aduce la ordi
nea zile! problema unor restructurări 
profunde în economie, a formării 
unor noi corelații intre industria 
grea și Industria ușoară, între oca 
extractivă și cea prelucrătoare. între 
ramurile moderne avansate- și cele 
vechi (clasice), intre industrie și a- 
gricultură etc. Agreste restructurări 
sînt nuanțate totdeauna de manifes
tarea mai acută sau mai puțin acută 
a unor disproporții de genul celor 
actuale în economia românească.

în același timp, nu trebuie să ui
tăm că disproporțiile dezvoltate în 
economia noastră au drept fundal 
agravarea crizei economice mon
diale, a contradicțiilor, dezechili
brelor șl crizelor economiei mon
diale.

După cum bine știm. Conferința 
Națională din 1982 a adoptat o sea
mă de programe de perspectivă, oete 
mal importante cu orizont 1990, pen
tru soluționarea și depășirea pro
blemelor cu care se confruntă econo- 

rere-ofertâ este o componentă orga
nică a relației marfâ-bani, a meca
nismului ecouoniico-fiuanciar.

în economia capitalistă, corelația 
cerere-ofertă se realizează prin in
termediul prețurilor. Atunci cind un 
produs este deficitar, de exemplu, 
cresc prețurile pină cînd oferta se 
pune de acord cu cererea solvabilă a 
populației pentru produsul respectiv. 
Așa se explică, cel puțin parțial, de 
ce în țările capitaliste au apar la su
prafață fenomene de subproducție. 
Reglarea cererii și ofertei cu ajuto
rul prețurilor sa practică și în uitele 
țări socialiste.

în concepția partidului nostru, pre
țul este o pirghie care se utilizează 
in stabilirea In dinamică a corelației 
dintre cerere si ofertă. în soluționarea 
contradicției dintre producție și con
sum, insă nu determinantă. Calea de 
soluționare a acesteia, pentru a se 
menține puterea de cumpărare, este 
sporirea producției bunurilor de con
sum, chiar dacă in anumite perioade 
apar in. unele sectoare neconcordan- 
țe între cerințele de consum șl po
sibilitățile si nivelul actual al econo
miei naționale. Semnificativ in pro
movarea acestei politici este faptul 
că in cincinalul viitor, așa cum re
zultă din proiectul de Directive, se 
va asigura o stabilitate corespunză
toare a prețurilor cu amănuntul și 
tarifelor pentru servicii, indicele a- 
cesțora urmind să se încadreze strict 
In limitele planificate de 1,1—14 la 
aută anual.

mia noastră națională. Este momentul 
să subliniem realismul și înalta fun
damentare a .acestor programe elabo
rate din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Detalierea acestor pro
grame, strins legate între ele, adap
tarea lor, după înfăptuirile din anii 
1982—1985, la condițiile viitorului. 
cincinal se realizează în proiectul de 
Directive ale Congresului ai. XIII- 
lea, document ce indică soluțiile și 
sensurile de acțiune Pentru Îndepli
nirea acestor programe, pentru de
pășirea disproporțiilor și contradic
țiilor amintite, pentru realizarea 
unui echilibru dinamic și trainic al 
economiei noastre.

Prof. dr. M. PAKALETA : Tara 
noastră a acumulat o bogată experi
ență în conducerea planificată a eco-, 
nomiei naționale. Odată cu așezarea 
întregii activități eeonomi.ee pe 
principiile noului mecanism econo- 
mico-t’inanciar, a crescut preocu
parea întreprinderilor pentru funda
mentarea planurilor de producție pe 
bază de contracte, pentru studierea 
pieței, a cererii populației de bunuri 
materiale și servicii, luînd în consi
derare intr-o măsură mai mare ce
rințele pieței. Sînt create toate pre
misele ca prin plan să se asigure 
echilibrul optim intre cerere și ofer
tă. în execuția planului insă, din 
cauza nerealizftril in cantitățile sta
bilite a unor mărfuri, nerespectării 
structurii sortimentale In funcție de 
cererea populației, pot apărea dez
echilibre între cerere și ofertă. Da 
începutul actualului cincinal, ca ur
mare a unor fenomene negative a- 
părute in economia națională, gene
rate atît de implicațiile crizei mon
diale asupra economiei românești, cit 
și de unele lipsuri interne, determi
nate de creșterea exagerată a con
sumului față de posibilitățile pro
ducției, s-a creat, așa cum arăta to
varășul Nicolae Ceausescu, o dispro
porție intre cerințele de consum și 
niveiul producție! bunurilor de con
sum. Cincinalul viitor, așa cum re
zultă din proiectul de Directive, este 
in așa fel conceput incit să asigure 
rezolvarea acestei contradicții prin 
dezvoltarea mai puternică a forțelor 
de producție, a producției bunurilor 
de consum.

GR. VÎLCEANU s După părerea 
noastră, două sint cauzele principala 
care au determinat disproporția dintre 
cererea si oferta de bunuri si servi
cii de consum survenită în ultimii 
ani. în primul rînd, unele rămîneri 
în urmă ale ramurilor producătoare 
de bunuri de consum, îndeosebi a 

agriculturii, si in al doilea rînd creș
terea mare a retribuțiilor care a avut 
loc in cincinalul precedent, insufi
cient corelată cu creșterea producti
vității muncii. Evident, baza mate
rială solidă a restabilirii ne termen 
lung a acestui echilibru o constituie 
accelerarea creșterii Droductiei de 
bunuri si servicii de consum — rea
litate ne care actualul proiect de Di

înfăptuirea noii revoluții agrare - 
Ia temelia realizării unui echilibru 

dinamic și de lungă perspectivă 
între producție și consum

Prof. dr. I. BLAGA : Socotim că 
esențială pentru realizarea unui 
echilibru dinamic si de lungă per
spectivă între cerințele de consum 
ale populației si niveiul producției 
de bunuri de consuni, ca si pentru 
un nou raport între industrie si agri
cultură, este înfăptuirea noii revo
luții agrare.

Directivele ce vor fi dezbătute și 
însușite de Congresul al XIII-lea 
prevăd unele dintre cele mai înalte 
ritmuri de creștere a producției a- 
gricole. In viitorul cincinal, mărirea 
producției globale medii anuale a 
agriculturii cu 30—33 la sută față de 
media anuală în actualul cincinal — în 
care de asemenea s-au realizat creș
teri considerabile in comparație cu 
trecutul — trebuie apreciată, dacă 
ținem seama sl de stadiul de dez
voltare a forțelor de producție in 
România, ca foarte înaltă. As sem
nala si faptul că niciodată in istoria 
noastră economică producția agri
colă n-a crescut într-un ritm înalt 
atît de apropiat de cel al produc
ției globale industriale, care se v’a 
mări in cincinalul viitor cu 34—37 la 
sută — creștere de asemenea înaltă. 
Pe această bază se va formula noul 
raport între cele două ramuri.

Dezvoltarea rapidă a producției 
agricole In anii 1986—1990 este asi
gurată de mărirea eforturilor de in
vestiții in această ramură, de îmbu
nătățirea esențială a structurilor de 
vîrste si Pe sexe ale populației agri
cole, de stimularea intereselor țără
nimii pentru producții superioare, de 
sprijinul mai intens al industriei etc. 
Este o dezvoltare profund funda
mentală.

Dr. V. ADASCALITEI : Prin pre
vederile pe care le conține, proiec
tul de Directive ale Congresului al 
XIII-lea asigură un echilibru per
manent si raționai între producție M 
consum, între industrie si agricul
tură. Astfel. în 1990. față de 1985, 
sporirea desfacerilor de mărfuri cu 
9—10 la sută si a prestărilor de ser
vicii pentru populație cu 68—76 la 
sută se bazează oe creșterea produc
ției nete industriale cu 61—65 la 
sută si a producției nete agricole cu 
40—44 la sută. Pe alocarea pentru 
fondul de consum a circa 70 la sută 
din venitul national. Strategia eco
nomică promovată prin proiectul de 
Directive este o strategie » echili
brului.

Prof. dr. M. PĂRĂLUȚĂ: Asigura
rea unui echilibru optim intre cerere 
si ofertă la toate produsele destinate 
consumului populației si serviciilor 
presupune si menținerea unui echi
libru intre cantitatea de bani care se 
dă în circulație si cantitatea de măr
furi disponibilă \ pentru consumul 
populației, precum si a serviciilor. 
Un instrument eficient în această 
direcție, utilizat cu rezultate bune 
in practica noastră financiară în ul
timii ani. îl constituie balanța de 
venituri si planul de casă. Tot in 
ldeea optimizării raportului dintre 
producție șl consum, cerere și ofertă 
este si faptul că volumul desfaceri
lor de mărfuri cu amănuntul prin 
comerțul socialist, orecum si volu
mul prestărilor de servicii, cresc in 
cincinalul yiitor mai repede decit 
veniturile populației.

în literatura economică marxistă 
din țările socialiste se întîlnesc trei 
concepții privind relația producție- 
consum, cerere-ofertă. Un curent pu
ternic în rîndul economiștilor mar
xiști a existat prin anii ’50, care 
considera că cererea de mărfuri tre
buie. de regulă, să devanseze ofer
ta, pentru a se stimula pe această 
cale producția. Această concepție a 
condus in practică la situația că o 
parte a cererii solvabile a populației 
pentru o serie de produse a rămas in 
permanentă nesatisfăcută. Această 
teză. în ultima perioadă, nu mai are 
răspindire.

In ultimul deceniu s-a răspîndit 
teza inversă, că în economia socia
listă producția trebuie să devanseze, 
de regulă, consumul, pentru a se pu
tea satisface cît mai deplin cererea 
populației. în practică, această solu
ție, deși are unele avantaje, în sen
sul că ea creează o imagine de abun
dentă. duce la creșterea stocurilor, 
la mari imobilizări de mărfuri, cu 
efecte negative asupra eficienței sl 
rentabilității comerțului.

Al treilea curent, ce si-a făcut loc 
în ultimul timp în gîndirea econo
mică si în practică, consideră că in
tre cerere si ofertă, între producție 
si consum trebuie să se asigure, prin 
plan, un echilibru în dinamică.

Dr. V. ADASCALITEI: Semnificativ 
pentru modul în care se asigură în 

rective o reflectă din plin. As aminti 
doar faptul că în vreme ce produc- 
tia-marfă industrială va spori anual 
în medie cu 6,0—6,5 la sută, ritmul 
de creștere a producției in indus
tria alimentară va atinge 6,5d-6,8 la 
sută, în industria ușoară 5,5—5.8 Ia 
sută. în agricultură 5,4—5,8 la sută, 
iar în domeniul prestărilor de servi
cii pentru populație 11—-12 la sută.

viitorul cincinal înlăturarea dispro
porției survenite la un moment dat 
intre producție și consum și echili
brarea ofertei ou cererea este și 
faptul că la multe bunuri de con
sum, dintre cele mai importante — 
unt, brînzeturi, came, confecții-tex- 
tile etc. — se prevăd creșteri mari, 
adeseori mult .mai mari decit creș
terea medie a producției industriale 
sau agricole. liste vorba tocmai de 
acele produse care sînt în măsură să 
confere un spor de calitate consumu
lui.

Trebuie să precizăm că din punct 
de vedere cantitativ, al numărului 
total de calorii ce revine pe o per
soană. ne situăm la niveluri destui de 
înalte, adeseori apropiate de cele rea
lizate in unele țări dezvoltate. Pro
blema care se pune in viitorul cin
cinal privește realizarea unei struc
turi echilibrate pe elemente, care să 
determine creșterea calității consu
mului de produse alimentare, fapt 
reflectat de prevederile proiectului 
de Directive privitoare la creșterea 
rapidă a producției animaliere in an
samblul producției globale agricole.

In condițiile in care nivelul de 
trai, de civilizație al poporului nos
tru va cunoaște o amploare și mai 
puternică, comerțul va trebui să 
marcheze o accentuată dezvoltare de 
tip intensiv, în care progresele de 
ordin calitativ să devină o trăsătură 
esențială a întregii activități. înțeleg 
prin aceasta că in procesul de apro
vizionare cu marfă a populației este 
necesar să se asigure permanent o 
îmbinare armonioasă între creșterea 
cantitativă a desfacerilor de măr
furi, a rețelei comerciale și ridica
rea nivelului calitativ al întregii ac
tivități. în această optică, o impor
tanță deosebită se atribuie soluțio
nării, tot mai bune, a problemelor 
de structură a fondului de mărfuri 
și «• bazei materiale, ale profilului, 
și amplasării unităților de desfacere 
și de alimentație publică, a forme
lor de vînzare și servire, ale orga
nizării proceselor de aprovizionare 
și. vinzare a mărfurilor, a pregătirii 
și perfecționării personalului munci
tor. O contribuție sporită trebuie să 
aibă comerțul în direcția asigurării 
populației cu mărfuri de cea mai 
bună calitate. Prin exigențele pe care 
le va pune in fața unităților produ
cătoare de bunuri de consum, co
merțul va determina valorificarea 
superioară a resurselor naționale. 
Este up fapt bine cunoscut că marfa 
de proastă calitate înseamnă. înain
te de toate, irosirea materiilor pri
me, materialelor, energiei, muncii 
sociale. înalta calitate constituie o 
expresie a politicii de economisire 
a resurselor noastre.

Ținindu-se seama de aceste ce
rințe, in prezent se află intr-o fază 
foarte avansată de elaborare un pro
gram privind modernizarea activi
tății comerciale pină în 1990, care 
cuprinde principalele direcții de ac
țiune și mijloacele pentru realizarea 
unei calități superioare în aprovizio
narea cu mărfuri a populației, ridi
carea nivelului de servire in comerț. 
Important este faptul că programul 
Iși propune drept obiectiv moderni
zarea ofertei, a fondului de mărfuri 
pus la dispoziția populației, asigu
rarea unei concordanțe depline intre 
fondul de marfă oferit și cerințele 
acesteia.

GR. VÎLCEANU: Trebuie subliniat 
si faptul că echilibrul intre nevoi și 
producție, intre cerere și ofertă este 
condiționat in măsură hotăritoare de 
structura producției de bunuri și ser
vicii de consum. Referindu-ne la 
această problemă, subliniem că. in 
condițiile sporirii și diversificării 
sale continue, pentru creșterea ni
velului de trai al tuturor categoriilor 
de populație dezvoltarea producției 
bunurilor de consum trebuie orien
tată cu prioritate spre satisfacerea 
rațională a nevoilor fundamentale 
ale populației (alimente, îmbrăcă
minte, locuințe etc.). în același timp, 
cerința satisfacerii la un nivel înalț 
a unor nevoi de ordin superior so- 
licitînd un grad mai mare de diver
sificare și calitate a producției bu
nurilor de consum. Sînt direcții în 
care prevederile proiectului de Di
rective orientează clar activitatea In 
acest domeniu, evidențiind încă o dată 
realismul și caracterul științific al 
activității noastre economice, grija 
statornică față de satisfacerea ce
rințelor oamenilor muncii, printr-o 
armonioasă corelare a acestora cu 
posibilitățile economie! noastre.

Dezbotere organizată de 
loan ERHAN

Afirmare viguroasă 
a organizațiilor de partid, 

a comuniștilor in viata tării
(Urmare din pag. I)
trul dezbaterilor documentele ce 
vor fi adoptate de Congres, măsu
rile de unire a forțelor si mobili
zare largă a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii pentru îndeplini
rea în cele mai bune condiții a pre
vederilor acestora — ceea ce va 
asigura înaintarea neabătută a 
României pe calea socialismului si 
comunismului, a ridicării nivelului 
general de viată si civilizație al în
tregului nostru popor.

Pornind de la complexitatea sl 
însemnătatea deosebită a sarcinilor 
politice, economice si sociale oe 
care le au de îndeplinit comitetele 
județene de partid, conferințele de 
dare de seamă si alegeri ale aces
tora sînt chemate să dezbată, în 
strînsă legătură cu documentele ce 
vor fi adoptate de Congres, planul 
de dezvoltare economico-socială a 
județului în anii 1986—1990. în 
acest context, ele vor examina si 
stabili toate măsurile ce se impun 
pentru afirmarea mai puternică a 
rolului partidului de forță politică 
conducătoare, nentru creșterea con
tinuă a spiritului revoluționar, de 
muncă si luptă a organelor si or
ganizațiilor de partid, cuprinderea 
cît mai bună de către ele a tuturor 
domeniilor de activitate. întărirea 
si lărgirea permanentă a legăturilor 
cu masele de oameni ai muncii de 
la orașe sl sate, perfectionarea sti
lului si metodelor de muncă ale 
organelor si organizațiilor de partid 
in vederea sporirii capacității lor 
organizatorice și politice de unire și 
mobilizare a tuturor forțelor pentru 
îndeplinirea în cele mai bune con
diții a sarcinilor planului pe acest 
an si pe întregul cincinal, pentru 
realizarea Programului partidului.

O atribuție deosebit de importanță a conferințelor județene constă 
in alegerea comitetelor județene de 
partid, a comisiilor de revizie ju
dețene, a delegaților pentru Con

Manifestări cultural-educative 
consacrate Congresului al XIII-lea 

al partidului
In intimpinarea apropiatului forum al comuniștilor. In întreaga tară 

continuă să se desfășoare ample manifestări politico-educative si cul- 
tur al-artistice.

Sub genericul „Congresul al 
XIII-lea al P.C.R. — perspectivă 
luminoasă în noua istorie a pa
triei". la Casa de cultură a secto
rului 2 din Capitală a avut loc un 
simpozion. în cadrul căruia au 
fost relevate mărețele coordonate 
prefigurate de proiectul de Direc
tive ale congresului, contribuția 
inestimabilă a secretarului general 
al partidului, tovarășul, Nicolae 
Ceausescu, in jalonarea vastului 
Program de edificare a socialismu
lui în patria noastră. Casa de cul
tură a sectorului 4 a găzduit un 
simpozion cu tema „Dialog despre 
viitor pe coordonatele istoriei de 
azi și de miine a patriei". Cei pre
zent! — numeroși oameni ai mun
cii din întreprinderile și institu
țiile sectorului, elevi și studenți — 
au asistat. în continuare, la un 
montaj literar-muzical-coregrafic, 
sugestiv intitulat „La trecutu-ți 
mare, mare viitor", „Bucureștiul 
epocii Ceausescu — întîlnire cu is
toria în contemporaneitate" — ast
fel s-a intitulat simpozionul care 
a avut loc la Clubul întreprin
derii „Vulcan", în prezenta unui 
mare număr de muncitori, ingineri 
și tehnicieni. La Casa de cultură a 
sectorului I s-a desfășurat, sub ge
nericul „Partidul Comunist Român 
— centrul vital al societății noas
tre". o dezbatere organizată de 
Universitatea cultural-știintifică 
București, iar la Casa Centrală a 
Armatei a avut loc concertul „Spre 
comunism pornim pe drum de glo
rii". la care și-au dat concursul 
corurile Ministerului Transporturi
lor și Telecomunicațiilor, Liceului 
pedagogic. Scolii militare de mu
zică, soliști și recitatori laureati ai 
Festivalului național „Cîntarea 
României". Sala „Savoy" a Teatru
lui „C. Tănase" a găzduit specta
colul de muzică si poezie patriotică 
si revoluționară cu tema „Flamură 
vie în viu tricolor", susținut de 
formații artistice ale elevilor și 
pionierilor bucuresteni.

★
„Epoca Ceausescu — epoca do- 

oorului român, epoca umanismului

încheierea „Zilelor
între 30 octombrie și 6 noiembrie 

au avut loe în țara noastră „Zilele 
culturii sovietice", manifestare des
fășurată sub semnul glorioasei săr
bători a popoarelor Uniunii Sovieti
ce, cea de-a 67-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie. 
Pe scene din Capitală și din alte o- 
rașe ale țării au evoluat, în specta
cole de o inaltă ținută interpretativă, 
reputate colective muzicale sovietice, 
soliști vocali, instrumentiști și de 
balet. Imaginea culturii și artei po
poarelor țării vecine și prietene a 
fost întregită de manifestări expozi- 
ționale — decadele cărții și discului, , 
zilele filmului, expoziția de pictură 
contemporană —, de numeroase ac
țiuni organizate de uniunile de crea
ție din țara noastră. Cu același pri
lej, teatrele românești au prezentat 
spectacole cu piese din dramaturgia 
rusă și sovietică, iar pe ecranele ci
nematografelor au fost programate 
producții ale studiourilor din Uniu
nea Sovietică.

Concertul festiv de închidere, des
fășurat la Ateneul Român din Capi
tală, a fost susținut de Orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii Româ
ne, sub bagheta cunoscutului dirijor 
Valeri Gheorghiev, de soliști vocali 
și instrumentiști de prestigiu ai U- 

gresul al XIII-lea al Partidului Co
munist Român și desemnarea , can- 
dldaților pentru Comitetul Central 
și Comisia Centrală de Revizie.

în comitetele județene de partid 
si ca delegați la Congresul al 
XIII-lea al partidului vor fi aleși 
cei mai buni membri ai partidului, 
muncitori, țărani si intelectuali, 
care se disting prin activitatea des
fășurată. situindu-se in primele 
rinduri ale luptei pentru înfăp
tuirea neabătută a politicii interne 
si externe a partidului si statului 
nostru, manifestă inițiativă si spirit 
revoluționar, militează cu consec
ventă, eu abnegație si pasiune co
munistă pentru realizarea Progra
mului partidului, au strînse legă
turi cu masele de oameni ai muncii 
si se bucură de stima si încrederea 
colectivului în mijlocul căruia 
lucrează, au o comportare exempla
ră în toate împrejurările.

Prin întreaga lor. desfășurare, 
conferințele județene de partid sînt 
chemate — asa cum a subliniat to
varășul Nicolae Ceausescu — să 
prileiuiască afirmarea viguroasă a 
rolului partidului de centru vital al 
întregii noastre națiuni, manifesta
rea capacității si forței de organi
zare si conducere a maselor de oa
meni ai muncii de către organele 
și organizațiile de partid — mobi
lizate puternic în vederea îndepli
nirii exemplare a sarcinilor de olan 
din acest an, realizării producției 
fizice, exportului, investițiilor, exe
cutării la timp și în condiții de ca
litate superioară a lucrărilor agri
cole. ca o ilustrare elocventă a mo
dului în care sint hotărîte să întim- 
pine Congresul al XIII-lea al parti
dului, să asigure înfăptuirea obiec
tivelor pe care forumul comuniști
lor le va adopta, a Programului 
partidului pentru edificarea socia
lismului în patria noastră.

Succes deplin lucrărilor confe
rințelor județene de partid I

sl Păcii" s-a intitulat expunerea 
prezentată la Clubul Combinatului 
siderurgic Galați. Au fost reliefate 
marile înfăptuiri înregistrate în pa
tria noastră în cea mai fertilă ne- 
rioadă din istoria sa, nerioada pe 
care cu mîndrie natriotică o numim 
„Epoca Ceausescu". La casele oră
șenești de cultură din Tg, Bujor 
și Berești, in ciclul „In dezbatere 
proiectul de Directive", s-a desfă
șurat simpozionul cu tema „Con
gresul a! XIII-lea al partidului — 
congresul întregului ponor". Lucră
rile simnozionului au subliniat im
portanta anroniatului forum al co
muniștilor români, care va marca 
o nouă etapa în dezvoltarea Româ
niei ne calea luminoasă a socialis
mului si comunismului. * *

• Ilorca: PATRIA (11 8G 25) — 9;
11.30; 14: 16,30; 19,30, FAVC'RlT
(45 31 70) — 9: 11,30; 14; 16,30: 19,30.
4 Cheia fericirii („Zilele filmu
lui sovietic44) : STUDIO (59 53 15) —• 
10; 12; 14: 16; 13: 20.
• Amurgul fințfriiJor : VICTORIA
(16 23 79) — 9; 11,15: 13.30; 15,45: 18: 
20, MODERN (23 71 01) — 9; 11,13;
13,30; 15,45: ,18: 20.
• Trandafirul galben î CENTRzkL 
(14 12 24) — 9; 11.15; 13.30; 15,45: 13: 
20.
4 Ringul î TIMPURI NOT (15 61 10) 
-9: 11: 13 15: 15.30' 17.45: 20,

în lumina proiectului de Directi
ve ale Congresului al XIII-lea. în 
municipiul Galati a fost organizat 
simpozionul „Contribuția discipli
nelor de învătămint la educarea 
moral-politică. patriotică si revolu
ționară a elevilor, la pregătirea ti
neretului pentru muncă si viată", 
la care au participat cadre didacti
ce din învătămîntul superior, din 
liceele si școlile generale ale mu
nicipiului.

★

Faptelor de muncă rodnică cu 
care locuitorii județului Buzău in- 
timpină cel de-al XIII-lea Congres 
al partidului li se alătură. în aceste 
zile, o bogată gamă de manifestări 
politico-educative și cultural-artis- 
tice. în municipiul Buzău. 11 
Rimnicu Sărat, Valea Rimnicului, 
Smeeni, Murgești. Siriu si in alte 
localități s-au desfășurat mese ro
tunde. simpozioane, seri literare, 
de muzică și poezie, in cadrul că
rora a fost evocată activitatea 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, dedi
cată înfăptuirii politicii interne si 
externe a partidului si statului nos
tru. creșterii continue a nivelului 
de trai al ponorului. întăririi 
colaborării multilaterale intre state, 
instaurării unui climat de pace si 
securitate De Planeta noastră.

(Agerpres)

culturii sovietice"
niunii Sovietice și Corul popular ru
sesc aca'demic de stat „Piatnițki".

La concert, care s-a bucurat de un 
deosebit succes, au luat parte mem
bri ai conducerii Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
Asociației de prietenie româno-so- 
vietice, alți oameni de artă și cultu
ră, un numeros public.

Au fost prezenți P.I. Șabanov, ad
junct al ministrului culturii al 
U.R.S.S.. șl delegația culturală sovie
tică, precum și E.M. Tiajelnikov, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești. si membri ai ambasadei.

★
Consiliul Culturii șl Educației So

cialiste a oferit, marți, o recepție cu 
prilejul „Zilelor culturii sovietice" în 
țara noastră.

Au luat parte Suzana Gâdea, pre
ședintele Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, Maria Groza, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, oameni de artă și cultură.

Au participat P.I. Șabanov, adjunct 
al ministrului culturii al U.R.S.S., și 
delegația culturală sovietică aflată 
în țara noastră. Au fost prezenți E.M. 
Tiajelnikov, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, și membri ai 
ambasadei. (Agerpres)

cinema
• Moara Iul Călifar : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20. MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20, FLAMURA
(85 77 12) — 9: 11; 13,13; 15,30; 17,45; 20.
4 Secretul lui Bachus : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17,15; 19,30.
• Singur de cart : DACIA (50 35 94) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Zbor periculos : CIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 
26, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,80; 
15.45: 18: 20.
4 Emisia continuă : COTROCENI 

■ 49 48 48) - 15: 17,15; 19,30.
« Surorile : VIITORUL (10 67 40) — 
17,15, E.D. in alertă — 15; 19,30.
< Misterele Bucureștilor : FLACARa 
(20 33 40) — 15: 17; 19.
4 Dreptate in lanțuri î PROGRESUL 
(23 94 10) — 15.30: 17.30; 19.30.

4 Proba de microfon: LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13: 20.
4 Asociatul ; SALA MICA A PALA
TULUI - 17,15; 20.
4 Dragoste pierdută i SCALA 
(1103 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
4 Zona periculoasă î FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
4 Lovitură fulgerătoare : LUCEAHA- 
RUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
4 Ana Pavlova : CAPITOL (16 29 17) 
— 9; 12,30: 16; 19.
4 Pasărea de foc spațială — 9; 14,15; 
Program de desene animate — 11,15; 
12,45; 16,30. Locotenent Cristina —■ 18: 
19,45: DOINA (16 35 38).
4 Simfonia primăverii î POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
4 Războiul stelelor : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9.15; 12,30; 16; 19.

4 Omul șt fiara î GRIVITA (17 08 58) 
~ S; 12; 16: 19.
4 Pensionul doamnei Latter : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15,30: 17,30;
19,30.
• Mitul Fedorei : UNION (13 49 04) — 
9.30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
4 Naufragiul : LIRA (31 71 71) -
15,30; 17,30; 19.30.
4 Legenda călărețului singuratic : 
FERENTARI (80 49 85) — 10,30; 15:
17,15; 19,30.
4 Lupii mărilor : PACEA (60 30 85) — 
15; 17,15; 19,30, CULTURAL (83 50 13) 
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.
• Undeva, cândva : FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20, 
AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Campionul : VOLGA (79 71 26) — 9; 
12; 16: 19.

• Polițist sau delincvent I MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
• Femeia dispărută : COSMOS
(27 54 95) — 0,30; 11,30; 15,30; 17,30;
19,30.
4 Elvis : TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20.
4 Zică ce vor zice : ARTA (21 91 86) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

teatre
4 Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 15; A douăsprezecea noapte 
—- 20; (sala Atelier) : „Farul*  șt 
Domnul Valentino — 19; (sala din 

Piața Cosmonauților, 11 07 57) : Papa 
Dolar — 19,30.
4 Filarmonica „George Enescu*  
(15 68 75, sala Studio) : Literatura ro
mânească a violoncelului. Recital : 
Marcel Spinet — 17,30; (Ateneul Ro
mân) : Recital de violoncel — Mihail 
Homitzer. La pian : Evgheni Sendo- 
rovici — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Traviata 
— 18.
4 Teatrul de operetă (14 80 11) : My 
Fair Lady — 19.
4 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
‘(■sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Neînsemnatii — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Passacaglla — 19. 
4 Teatrul Mic (14 70 81) : Un pahar 
eu sifon — 19,30.
4 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Șoa
reci de apă — 20.
4 Teatrul satiric-muzical „C. Tăna

se44 (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic 
despre elefanți — 19,30; (sala Victo
ria, 50 58 65) : Băiatul cu sticleți —
19.30.
4 Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe
țitoare» — 19.
4 Teatrul „Nottara*  (59 31 03, sal*  
Magheru) : Micul infern — 18,30.
4 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Serenadă tîrzie — 19,30.
4 Ansamblul „Rapsodia română*  
(13 13 00) : Bun venit la Rapsodia 
— 19.
4 Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) : 
Nota zero Ia purtare (spectacol dez
batere) — 9; Recreația mare — 15.
4 Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77): 
Boroboață — 16; (sala din Piața Cos- 
monauțJlor) : Nu vorbiți tn timpul 
spectacolului — 16.
4 Circul București (10 65 90) : Vraja 
circului — 19.

eeonomi.ee
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A 67-A ANIVERSARE A MARII REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST AL UNIUNII SOVIETICE 
PREZIDIULUI SOVIETULUI SUPREM

AL UNIUNII REPUBLICILOR SOVIETICE SOCIALISTE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI

AL UNIUNII REPUBLICILOR SOVIETICE SOCIALISTE

Cu prilejul sărbătorii naționale a Uniunii Sovietice, cea 
de-a 67-a aniversare a victoriei Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, in numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, Guver
nului Republicii Socialiste România și al nostru personal, 
adresăm Comitetului Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem și Con
siliului de Miniștri ale U.R.S.S., comuniștilor și. tuturor 
oamenilor muncii sovietici un salut frățesc, calde felici
tări și cele mai bune urări.

Victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, Încu
nunare a luptei revoluționare desfășurate de proletariatul 
rus, condus de partidul comunist făurit de Vladimir Ilicl 
Lenin, a inaugurat o eră nouă în viața și destinele Rusiei, 
în istoria omenirii.

în cele peste șase decenii și jumătate care au trecut de 
la acest eveniment, popoarele sovietice, printr-o muncă 
eroică, au obținut, sub conducerea P.C.U.S., succese re
marcabile în opera de edificare a socialismului și comu
nismului, transformîndu-și patria intr-un stat socialist 
modern, cu un puternic potențial economic, tehnico-știin- 
țific și cultural.

Comuniștii, întregul nostru popor se bucură sincer și 
dau o înaltă apreciere acestor înfăptuiri, apreciindu-le 
drept o contribuție de seamă la creșterea forței și influ
enței socialismului în lume, la lupta pentru apărarea 
păcii în lume.

Partidul Comunist Român și Republica Socialistă Româ
nia acționează constant pentru întărirea continuă a priete
niei frățești și colaborării multilaterale cu Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice șl Uniunea Sovietică, în spi
ritul principiilor înscrise în Tratatul de prietenie, cola
borare șl asistență mutuală și Declarația comună din

MOSCOVA

noiembrie 1976, al Înțelegerilor realizate în cadrul convor
birilor la nivel înalt.

Folosim acest prilej pentru a ne exprima ferma convin
gere că, acționînd împreună pentru înfăptuirea înțele
gerilor convenite cu prilejul convorbirilor rodnice pe care 
le-am avut în iunie a.c., la Moscova, colaborarea strînsă 
dintre țările, partidele și popoarele noastre pe plan poli
tic, economic, tehnico-științific și cultural, precum și în 
alte domenii de interes reciproc se va dezvolta și inten
sifica și în viitor, spre binele popoarelor român și sovie
tice, al cauzei socialismului, păcii și progresului în în
treaga lume.

Reafirmăm, totodată, hotărîrea de a extinde conlucrarea 
activă dintre partidele și statele noastre pe arena inter
națională, considerînd că în prezent se impun, mai mult 
ca oricînd, măsuri urgente și energice din partea tuturor 
statelor, mari sau mici, a tuturor forțelor democratice, 
progresiste, antiimperialiste, pentru oprirea cursei înar
mărilor, înfăptuirea dezarmării, în primul rînd a dezar
mării nucleare, pentru eliminarea rachetelor cu rază me
die de acțiune și a oricăror arme nucleare din Europa, 
salvgardarea păcii și eliberarea popoarelor de pericolul 
unei catastrofe nucleare.

De ziua acestei mărețe aniversări vă adresăm încă o 
dată, dragi tovarăși, dumneavoastră, comuniștilor, po
poarelor sovietice urarea sinceră de a obține noi și im
portante succese în construcția comunistă, în realizarea 
hotărîrilor Congresului al XXVI-lea al P.C.U.S., ale ple
narelor Comitetului Central al partidului, pentru continua 
înflorire a marii noastre vecine și prietene, Uniunea So
vietică, în lupta pentru pace, destindere și colaborare 
internațională.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
CONSTANTIN DÂSCĂLESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Se împlinesc 67 de ani de la în
făptuirea Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie — măreață victorie 
a proletariatului si a maselor largi 
muncitoare din Rusia, organizate si 
conduse de Partidul Comunist fău
rit de V.I. Lenin. Prin conținutul 
ca si prin profunzimea si amploa
rea consecințelor sale. Revoluția 
din Octombrie se deosebește calita
tiv fată de toate revoluțiile cunos
cute în istorie prin faptul că. pu- 
nînd capăt, pentru prima oară, pe 
a sasea parte a globului, exploată
rii omului de către om, a marcat 
trecerea la o nouă eră — era li
chidării asupririi naționale si so
ciale, era transpunerii în viată a 
mărețelor idei ale socialismului ști
ințific.

Revoluția din Octombrie a exer
citat o covîrsitoare influentă asu
pra evoluției mondiale, stimulînd 
si favorizînd lupta de eliberare a 
maselor muncitoare, a popoarelor. 
Dună cum este cunoscut, după cel 
de-al doilea război mondial, noi și 
noi ponoare, organizîndu-si lup'ta 
potrivit condițiilor istorice specifi
ce. si-au luat soarta în propriile 
mîini, au lichidat exploatarea Si 
asuprirea si făuresc qp succes orîn- 
duirea socialistă. în condițiile nou
lui raport mondial de forțe, sub 
presiunea mișcărilor de eliberare 
națională, s-au prăbușit imperiile 
coloniale. Tinerele state indepen
dente ioacă un rol activ ne arena 
internațională, tot mai multe din
tre ele se pronunță pentru căi so
cialiste de dezvoltare.1

în anii de după victoria revolu
ției, popoarele sovietice. învingînd 
forțele reactiunii interne si inter
venția imperialistă, au apărat cu 
vitejie cuceririle revoluționare, 
străbătînd apoi un drum glorios pe 
calea făuririi noii orînduiri. Trăi
nicia socialismului si-a găsit o nouă 
si strălucită confirmare în perioada 
celui de-al doilea război mondial, 
cînd popoarele sovietice, însuflețite 
Si conduse de Partidul Comunist, 
au inscris o nepieritoare pagină de 
eroism în iuțită împotriva agresiu
nii hitleriste, aducind o contribuție 
hotărîtoare la salvarea omenirii de 
fascism.

Superioritatea socialismului, ca
pacitatea . sa creatoare și-au găsit 
grăitoare expresii în numeroasele 
succese obținute pe calea dezvol
tării impetuoase, multilaterale a 
Uniunii Sovietice, care înfățișează 
azi imaginea unui puternic stat so
cialist. în plin si puternic progres. 
A crescut puternic potențialul eco
nomic al tării. Prin înfăptuirea po
liticii de industrializare, promovată 
cu consecventă de partid, de statul 
sovietic, au fost construite mii și 
mii de uzine, fabrici, combinate, au 
fost si sint atrase în circuitul eco
nomic noi si întinse zone. în pre
zent U.R.S.S. realizînd a cincea 
parte a producției industriale mon

Ni s-a părut cit se poate de 
inspirată propunerea gazdelor ca 
vizita noastră in marea uzină 
„Electromecanica" din Harkov să 
înceapă si să se încheie în același 
loc — clubul muncitoresc al aces
teia de pe Maiakovski Prospekb. Un 
club modern, cu o impozantă sală 
de spectacole, cu spații adecvate 
pentru diferite activități cultural- 
ertistice, precum și cu încăperi 
anume amenajate care adăpostesc 
Un muzeu-expoziție.

—■ îl numim muzeu, ne spune 
responsabilul său, Aleksei Antonov, 
pentru că el reunește toate tipurile 
de produse realizate in uzină, încă 
de la înființarea ei, la sfirșitu’. se
colului trecut, lată, aici, produsele 
de început ale uzinei — plite de în
călzit, fiare de călcat, clești și alte 
citeva obiecte asemănătoare, care 
au devenit, cu adevărat, piese de 
muzeu. Dar lăcașul nostru nu este 
numai muzeu, ci si expoziție, in 
care reunim o parte din cele mai 
noi produse de înaltă tehnicitate, 
precum și machetele celor ne care 
nu le putem aduce aici.

In halele de fabricație ale aces
teia. modern utilate, ni s-au pre
zentat noile tipuri de mașini, utila
je și instalații proiectate și reali
zate aici la un nivel tehnic compe
titiv. Produse tot mai solicitate de 
industriile metalurgică, petrolieră, 
chimică si carboniferă, precum și 
la export.

Drumul parcurs pină la aparatura 
electrică și mașinile de înaltă per
formanță tehnică de astăzi este, 
intr-adevăr, impresionant. Directo
rul adjunct al uzinei, Vladimir Nai- 
denov. ne evocă acest „drum de 

diale. Ample eforturi au fost făcute 
de statul sovietic pentru dezvolta
rea agriculturii, dotarea ei cu o pu
ternică bază tehnico-stiintifică 
ducînd la creșterea continuă a pro
ducției acestei importante ramuri 
a economiei naționale. Uniunea So
vietică pășește, în același timp. în 
primele rinduri ale progresului 
tehnic si științific, fiind bine cu
noscute realizările de seamă obți
nute în diferite domenii ale folo
sirii pașnice a energiei nucleare, 
cuceririi spațiului cosmic, utilizării 
laserilor. în electronică, electroteh
nică, chimie, ca si într-o serie de 
alte importante direcții de activi
tate. O înflorire fără precedent a 
cunoscut cultura, nivelul de trai, 
material si spiritual al oamenilor 
muncii, de la orașe si sate înregis- 
trînd o continuă dezvoltare ascen
dentă. Concomitent cu intensa si 
rodnica operă de construcție pe 
plan intern. Uniunea Sovietică 
desfășoară o bogată activitate in
ternațională, joacă un rol deosebit 
de important pe plan mondial, in 
lupta pentru solutionarea marilor 
probleme ale contemporaneității, 
pentru progres, pace si colaborare 
între ponoare.

Comuniștii din România, întregul 
popor român dau o înaltă prețuire 
si se bucură de marile realizări 
dobîndite de popoarele sovietice în 
construcția socialistă si comunistă. 
Aniversarea Marelui Octombrie 
constituie un nou prilej de a evi
denția dezvoltarea continuă a rela
țiilor de prietenie si colaborare 
dintre popoarele noastre, relații cu 
străvechi tradiții în lupta pentru 
libertate și viață mai bună. .

Avînd ca trainică temelie princi
piile deplinei egalități în drepturi, 
resoecrului independentei si su
veranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, avantajului re
ciproc si întrajutorării tovărășești, 
aceste relații s-au dezvoltat si se 
dezvoltă continuu. în spiritul Tra
tatului de prietenie, colaborare si 
asistentă mutuală din 1948. reînnoit 
Si dezvoltat în 1970, precum si al 
Declarației comune semnate la ni
velul cel mai înalt în noiembrie 
1976.

în repetate rinduri, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a subliniat în
semnătatea deosebită ne care tara 
noastră. în cadrul general al rela
țiilor de prietenie si colaborare cu 
toate țările socialiste, o acordă 
dezvoltării conlucrării acfive, .mul
tilaterale cu Uniunea Sovietică — 
aceasta constituind o orientare pro
gramatică, definitorie pentru în
treaga activitate internațională a 
Partidului Comunist Român, a 
României socialiste.

Evoluția continuu ascendentă a 
relațiilor rodnice româno-sovietice 
pune în evidentă rolul hotăritor ne 
care-1 au pentru dezvoltarea rapor

O mare uzină a tehnicii înalte
muncă și luptă" — cuin il numeș
te el :

— Odată cu mutarea uzinei de la 
Riga la Harkov, la începutul pri
mului război mondial, nomenclato
rul de fabricație s-a îmbogățit cu 
mașini electrice, transformatoare, 
aparate de măsură și control. Dar 
in anii grei ai ultimului război 
mondial, uzina a fost evacuată in 
diferite orașe ale Uniunii Sovietice. 
In fiecare din aceste orașe, secțiile

Note de călătorie

și atelierele uzinei noastre s-au 
transformat în tot atîtea fabrici si 
uzine moderne de sine stătătoare. 
După eliberarea orașului Harkov, 
la 23 august 1943. uzina „Electro
mecanica" a fost reconstruită din 
temelii. Nu mai rămăsese din ea, 
din cauza bombardamentelor, decît 
un perete. Chiar aici, între aceste 
mașini făuritoare de alte mașini, 
unde ne aflăm acum, o bombă 
transformase in moloz una din ha
lele de producție de atunci. Acum, 
tot ce vedeți in jur s-a înălțat in 
ultimii ani.

Ce înseamnă, practic, pentru co
lectivul uzinei din Harkov îndepli
nirea sarcinii izvorite din Hotărîrea 
C.C. al P.C.U.S. de a se depăși pla
nul acestui an de creștere a pro
ductivității muncii cu 1 la sută? În
seamnă realizarea suplimentară a 
peste 100 de mașini de mare perfor
manță și complexitate tehnică. Și, 
întru mîndria lui, colectivul de la 

turilor noastre strtnsele legături de 
prietenie si Solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român si Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice 
si. în acest cadru. însemnătatea 
excepțională a întîlnirilor si con
vorbirilor la nivelul cel mai înalt, 
în acest sens, o importantă deose
bită au avut convorbirile de la 
Moscova, din 4 iunie 1984, dintre 
tovarășul Nicolae Ceausescu si to
varășul Konstantin Cernenko — 
înțelegerile, concluziile comune la 
care s-a aiuns îhscriindu-se ca o 
contribuție majoră la impulsionarea 
ansamblului colaborării între cele 
două țări, partide si popoare în edi
ficarea cu succes a noii orînduiri. 
pentru afirmarea forței si presti
giului socialismului în lume.

în cadrul raporturilor româno- 
sovietice, o însemnată pondere o 
ocupă conlucrarea ne olan econo
mic. Uniunea Sovietică aflîndu-se 
constant pe primul loc în ansam
blul relațiilor economice externe 
ale tării noastre. A crescut si creste 
an de an schimbul de bunuri ma
teriale. se extind specializarea si 
cooperarea în producție, coordona
rea Planurilor economiei naționale 
ale celor două țări evidențiind 
mereu noi posibilități de dezvolta
re a colaborării, de creștere a 
livrărilor reciproce de mașini, in
stalații si utilaje, precum si de 
materii prime pentru satisfacerea 
necesităților economiilor naționale 
ale ambelor țări.

Cu bune rezultate se dezvoltă 
colaborarea si cooperarea în dome
niile stiintei. tehnicii, culturii, în 
sconul unei mai bune cunoașteri 
reciproce a popoarelor noastre, pro
movării prieteniei dintre ele. Se 
dezvoltă, totodată, schimbul de ex
periență oe linie de partid si de 
stat, a organizațiilor de masă si 
obștești, in variate domenii ale 
făuririi noii orînduiri.

Relațiile dintre cele două țări 
sint întregite de colaborarea pe 
plan internațional. România si 
Uniunea Sovietică a.ctionînd con
secvent pentru salvarea omenirii 
de pericolul nuclear, pentru asigu
rarea păcii în Europa si in întreaga 
lume, pentru oprirea cursei înarmă
rilor si înfăptuirea dezarmării, pen
tru însănătoșirea situației pe plan 
mondial, reluarea si aprofundarea 
politicii de destindere si colaborare 
între toate tarile si popoarele.

Dezvoltarea relațiilor de priete
nie, de fructuoasă si multilaterală 
colaborare româno-sovietică, răs- 
punzînd intereselor reciproce, aduce 
o importantă contribuție la înfăp
tuirea programelor de dezvoltare 
sociaj-economică a României si 
Uniunii Sovietice oe calea socialis
mului sl comunismului, precum si 
la cauza unității si conlucrării țări
lor socialiste, a tuturor forțelor re
voluționare, progresiste în lupta 
pentru progres si pace în lume.

„Electromecanica" din Harkov nu 
numai că si-a îndeplinit această 
sarcină, dar a si depășit-o substan
țial.

— In primul rînd, prin promo
varea cu curaj și consecventă a 
progresului tehnic. Și tot în primul 
rînd. prin perfecționarea pregătirii 
și policalificarea oamenilor. Una 
fără alta nu se poate — ne spune 
inginerul Vasile Grigoriev, adjunct 
al secretarului comitetului de par-

Ud al uzinei. Ca de fiecare dată, in 
prima linie a acestor preocupări 
s-au aflat si se află comuniștii, 
continuatorii de azi ai unei tradiții 
glorioase în uzina noastră. In 
timpul Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, în uzina noastră ac
tiva cea mai puternică organizație 
de partid din Harkov, numărind 
400 de membri. Astăzi avem peste 
130 de grupe si 54 organizații de 
bază, iar comitetul nostru de partid 
este învestit cu importantele atribu
ții ale unui comitet raional. întrea
ga activitate de pregătire si polica
lificare a muncitorilor si specialiș
tilor uzinei se desfășoară sub direc
ta îndrumare a organizației de 
partid. Eu însumi am fost 11 ani 
muncitor și am urmat cursurile 
serale ale facultății. In prezent, alți 
50 de muncitori sint studenți sera- 
liști la secțiile de profil ale facul
tăților din Harkov, care se pregă
tesc să devină specialiști in dome

Adunarea
Sub auspiciile Comitetului muni

cipal București al P.C.R., Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist. Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea si 
Consiliului Asociației de prietenie 
româno-sovietice. marți, a avut loc 
în Capitală o adunare festivă consa
crată celei de-a 67-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din oc
tombrie.

în prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii : Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Ioan Totu, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, adjuncți de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.. mem
bri ai conducerii unor ministere și 
instituții centrale, reprezentanți ai 
organizațiilor de masă și obștești, ai 
organelor locale de partid și de stat, 
activiști de partid, reprezentanți ai 
oamenilor muncii.

în prezidiu se aflau, de asemenea, 
E. M. Tiajelnikov. ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, L. N. 
Riamzin. adjunct al ministrului flo
tei fluviale din R.S.F.S. Rusă, vice
președinte al conducerii centrale a 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mâne, conducătorul delegației 
A.P.S.R., care ne vizitează tara cu 
acest prilej, și P.I. Șabanov, adjunct 
al ministrului culturii al tl.R.S.S.. 
conducătorul delegației culturale so
vietice aflate în tara noastră cu oca
zia „Zilelor culturii sovietice".

La adunare au luat parte membri 
ai C.C. al P.C.R., reprezentanți ai 
organizațiilor de masă și obștești, 
personalități ale vieții științifice și 
culturale, numeroși oameni ai mun
cii din întreprinderi și instituții 
bucureștene, studenți și elevi.

în sală se aflau, de asemenea, 
membrii delegației Asociației de 
prietenie sovieto-române, ai delega
ției culturale sovietice, precum și ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

Adunarea a fost deschisă de 
Nicolae Croitoru. secretar al Comite
tului municipal București al P.C.R.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Uniunii Sovietice și Republicii 
Socialiste România.

Despre semnificația celei de-a 67-a 
aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie au vorbit Con
stantin Boștină. adjunct al ministru
lui industriei ușoare, și E.M. Tiajel
nikov, ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București.

Subliniind însemnătatea victoriei 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. care a încununat lupta re
voluționară a proletariatului rus., 
mobilizat de partidul comunist, fău
rit Si condus de V. I. Lenin, tova
rășul Constantin Boștină a arătat că 
acest eveniment de importantă cru
cială a schimbat din temelii cursul 
istoriei popoarelor din Rusia, a des
chis calea construirii orînduirii noi, 
socialiste, pe a sasea parte a globu
lui pămîntesc. a stimulat lupta for
țelor revoluționare si progresiste, a 
popoarelor de pretutindeni împotri
va exploatării, pentru libertate, in
dependentă si suveranitate națio
nală.

în perioada care s-a scurs de la 
victoria Revoluției din Octombrie, a 
spus vorbitorul, popoarele sovietice 
au construit cu succes baza tehnico- 
materială a noii societăți, au lichi
dat înapoierea moștenită de la re
gimul tarist. au asigurat dezvoltarea 
rapidă a tortelor de producție, in
dustrializarea socialistă a' tării, coo
perativizarea agriculturii, progresul 
multilateral al economiei, stiintei. 
culturii, ridicarea nivelului de trai 
material si spiritual al maselor 
populare.

Comuniștii români. întregul nostru 
popor se bucură sincer de rezulta
tele obținute de Uniunea Sovietică 
in dezvoltarea economiei si culturii, 
in perfectionarea societății socialis
te dezvoltate si înaintarea spre co
munism. apreciază inițiativele si ac
țiunile sale pentru promovarea pă
cii si colaborării internaționale, vă- 
zînd în aceasta o contribuție deose
bit de importantă în întărirea for
țelor socialismului si progresului în 
lume, la cauza înțelegerii si priete
niei între popoare.

Relevînd că aniversarea in tara 
noastră a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie prilejuiește evocarea 

' cu satisfacție a evoluției ascendente 
a relațiilor de prietenie, colaborare 
și solidaritate, cu vechi și îndelun
gate tradiții, dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, dintre poporul 
român și popoarele Uniunii Sovie
tice, vorbitorul a spus : Avînd la 
bază comunitatea de orînduire, de 

' ideologie și țeluri fundamentale, a- 
ceste relații au căpătat în anii socia
lismului un conținut nou. fiind ri
dicate pe o treaptă superioară. Ro-

niile de care avem nevoie. De ase
menea, pe lingă uzina noastră fiin
țează un mare grup școlar, care 
pregătește cadre necesare nu numai 
pentru noi, ci și pentru alte în
treprinderi din oraș. De la proas
pătul absolvent al școlii tehnice, 
Pină la strungarii de mare precizie 
Leonid Glușinko și Alexanclr Zas- 
lovski, Eroi ai Muncii Socialiste, 
se manifestă in uzina noastră, din 
partea fiecăruia, tînăr sau virstnic, 
dorință și ambiție de a învăța, de 
a se autodepăși. de a fi la curent 
cu noile cuceriri ale tehnicii și de 
a fi ei înșiși creatori de tehnică 
nouă.

Rezultatele acestor preocupări se 
regăsesc in datele statistice care 
ne-au fost puse la dispoziție și care 
atestă îndeplinirea și depășirea 
ritmică a prevederilor de plan, în 
absenta oricărui refuz de calitate 
sau de altă natură la sutele și miile 
de mașini, utilaje si instalații care 
pornesc de la „Electromecanica" 
din Harkov spre diferitele industrii 
ale economiei sovietice si srrre nu
meroase țări ale lumii. Traseele 
urmate de produsele acestei mari 
uzine le-am urmărit, la încheierea 
vizitei noastre, pe hărțile si panou
rile din muzeul-expoziție de la clu
bul muncitoresc. Club mare, modern, 
înălțat pe locul unui vechi edificiu, 
care a vibrat odinioară de vocea 
marelui Șaliapin, edificiu/ distrus în 
timpul războiului, ca atîtea altele 
în Harkovul reconstruit si devenit 
astăzi un mare și modern centru 
economic, științific si urbanistic al 
țării.

Petre POPA

festivă din Capitală
iul hotăritor in continua dezvoltare 
a relațiilor româno-sovietice l-au 
avut și îl au întîlnirile și convorbi
rile dintre conducătorii de partid și 
de stat ai celor două țări, ele deschi- 
zînd de fiecare dată noi orizonturi 
raporturilor multilaterale dintre 
partidele, țările și popoarele noastre.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, referindu-se Ia rezultatele 
noului dialog Ia nivel inalt româno- 
sovietic, din iunie a.c., arăta : „Am 
ajuns la concluzii comune privind 
ridicarea la un nivel și mai înalt a 
colaborării româno-sovietice pe 
plan politic, economic, tehnico-știin
țific, cultural și în alte domenii — 
prin punerea tot mai largă în va
loare a marilor posibilități de care 
dispun țările noastre. Ne-am înțeles 
să facem în așa fel incit aceste re
lații să constituie în toate privințele 
un exemplu de raporturi între țări 
socialiste vecine și prietene, care 
cooperează multilateral in edificarea 
noii orînduiri".

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la preocupările actuale ale oa
menilor muncii din țara noastră sub
liniind că, în prezent, întregul nostru 
popor, strîns unit în jurul Partidului 
Comunist Român, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
acționează cu abnegație și dăruire 
pentru întîmpinarea cu noi succese 
în muncă a apropiatului forum al 
comuniștilor — cel de-al XIII-lea 
Congres al partidului. Comuniștii, 
întregul popor român — a spus vor
bitorul — susțin cu deosebită însu
flețire, într-o impresionantă unanimi
tate, realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al națiunii noastre, exponent strălu
cit al intereselor și năzuințelor su
preme ale poporului, personalitate 
proeminentă a lumii contemporane, 
în funcția supremă de secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
văzînd în aceasta garanția sigură a 
unor noi și mărețe victorii pe calea 
socialismului și comunismului, a pro
gresului și prosperității patriei noas
tre socialiste.

Referindu-se la activitatea inter
națională a partidului și statului nos
tru, vorbitorul a spus : în centrul po
liticii sale externe, România situează 
consecvent dezvoltarea prieteniei si 
colaborării cu toate statele socialiste, 
în primul rînd cu țările socialiste ve
cine, și, în acest cadru, militează ac
tiv pentru întărirea continuă a 
prieteniei și colaborării cu Uniunea 
Sovietică. Țara noastră dezvoltă, de 
asemenea, relațiile cu țările in curs 
de dezvoltare și nealiniate, extinde 
raporturile cu țările capitaliste dez
voltate, în spiritul și pe baza princi
piilor coexistenței pașnice. La baza 
raporturilor sale internaționale, 
România situează ferm principiile 
deplinei egalități în drepturi, respec
tării independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc, renun
țării la forță și la amenințarea cu 
forța, respectării dreptului fiecărei 
națiuni la dezvoltare liberă, inde
pendentă.

Partidul și statul nostru consideră 
că problema fundamentală a epocii 
noastre este oprirea cursei Înarmări
lor, trecerea la dezarmare, și în pri
mul rînd la dezarmare nucleară, a- 
părarea dreptului suprem al po
poarelor la existență, viață, ia liber
tate, independență și pace. în acest 
spirit, România se pronunță cu fer
mitate pentru oprirea amplasării ra
chetelor nucleare americane cu rază 
medie de acțiune în țările din Euro
pa de vest, pentru încetarea în ace
lași timp a realizării contramăsurilor 
nucleare de către Uniunea Sovietică, 
pentru reluarea negocierilor soviete- 
americane in vederea realizării unui 
acord privind eliminarea completă a 
rachetelor cu rază medie de acțiune 
din Europa, pentru înlăturarea tutu
ror armelor nucleare din întreaga 
lume.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
La a 67-a aniversare a victoriei 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie comuniștii, oamenii muncii din 
România, întregul nostru popor adre
sează călduroase felicitări comuniști
lor. tuturor oamenilor muncii, po
poarelor Uniunii Sovietice, cele mai 
bune urări de noi succese în înfăn- 
tuirea hotărîrilor celui de-al XXVI- 
lea Congres al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, în opera de 
edificare a comunismului, in luDta 
pentru promovarea Dăcii si înțele
gerii între toate popoarele planetei.

După ce a subliniat însemnătatea 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. prima revoluție proletară 
victorioasă. înfăptuită sub condu
cerea lui V. I. Lenin, eveniment de 
«camă care a marcat o cotitură ra
dicală in evoluția omenirii de la 
Capitalism la socialism, tovarășul 
E. M. Tiajelnikov a mulțumit pen
tru sentimentele profunde de priete
nie. pentru frumoasele aprecieri la 
adresa Revoluției din Octombrie. a

Recepție oferită de ambasadorul U. R. S. S.
Cu prilejul celei de-a 67-a ani

versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București. E. M. 
Tiajelnikov. a oferit, marți după- 
amiază. o recepție.

Au participat tovarășii Manea 
Mănescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat. loan Totu. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. viceprim-ministru al gu-

TELEGRAME
Cu prilejul sărbătorii naționale s 

Uniunii Sovietice, ministrul apărării 
naționale a! Republicii Socialiste 
România a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului apărării al 
U.R.S.S.

Cu același prilej, au transmis tele
grame de felicitare instituțiilor cen
trale si organizațiilor de masă si 
obștești similare din Uniunea Sovie
tică Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia. Comitetul Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, Consiliul Națio
nal al Femeilor, Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii, alte instituții 
centrale si organizații de masă și 
obștești.

t V

U.R.S.S. si a P.C.U.S. în continuare, 
vorbitorul a arătat că oamenii mun
cii sovietici dau o înaltă apreciere 
activității internaționaliștilor români 
care si-au manifestat solidaritatea cu 
Revoluția din Octombrie si au por
nit. umăr la umăr cu proletariatul 
din alte țări. în, apărarea cuceriri
lor ei.

Ambasadorul sovietic a relevat că 
cei 67 de ani care au trecut de 
atunci au fost, pentru popoarele so
vietice, ani de muncă plină de 
abnegație, de progres economic și 
social, ani de lupte eroice. Se înfăp
tuiesc consecvent hotărîrile Con
gresului al XXVI-lea al partidului și 
plenarelor ulterioare ale C.C. al 
P.C.U.S. în acest cadru, el a înfăți
șat o serie de succese obținute de 
oamenii sovietici în dezvoltarea mul
tilaterală a patriei, in ridicarea con
tinuă a bunăstării materiale si spi
rituale a popoarelor Uniunii Sovie
tice.

Referindu-se la tradiționala priete
nie dintre popoarele sovietic si ro
mân, vorbitorul a arătat că victoria 
asupra fascismului a deschis o nouă 
pagină glorioasă în relațiile dintre 
partidele, popoarele și statele noas
tre. Piatra unghiulară a relațiilor 
dintre Uniunea Sovietică si România 
a constituit-o respectarea cu stric
tețe a principiilor egalității în drep
turi, independentei, suveranității, 
neamestecului reciproc în treburile 
interne, întrajutorării tovărășești.

Baza colaborării sovieto-române, a 
spus vorbitorul sufletul ei este con
lucrarea dintre P.C.U.S. și P.C.R. O 
importantă deosebită o au întîlnirile 
dintre conducătorii noștri — to
varășul K. U. Cernenko si tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Consensurile rea
lizate la aceste întîlniri contribuie la 
o mai bună înțelegere intre partidele 
si țările noastre. în cursul convorbi
rilor la nivel înalt din Iunie de la 
Kremlin s-a exprimat hotărîrea de 
a se depune și in viitor eforturi 
neostenite pentru întărirea relațiilor 
de alianță, pentru lărgirea colaboră
rii multilaterale politice, economice, 
tehnico-științifice si culturale, pen
tru perfecționarea formelor si meto
delor ei. S-a reafirmat năzuința de 
a adinei conlucrarea sovleto-română 
pe arena mondială.

în continuare, referindu-se la si
tuația internațională actuală, vorbi
torul a spus : Trăim într-o lume 
agitată. Alunecarea lumii spre o ca
tastrofă nucleară poate fi oprită.

Noi, comuniștii, am fost întot
deauna și rămînem optimiști. Noi 
credem în triumful păcii, al bunei 
vecinătăți, al colaborării reciproc 
avantajoase, al bunei înțelegeri. Ac
țiunile comune, strînsa coordonare a 
eforturilor pe arena internațională, 
întărirea colaborării cu toate forțele 
iubitoare de pace sint capabile să 
creeze o barieră de netrecut în fata 
intențiilor agresive ale adversarilor 
păcii si destinderii, să oprească alu
necarea periculoasă spre un nou 
război mondial. Poporul sovietic, la 
fel ca și prietenii noștri din cadrul 
comunității socialiste, dorește un sin
gur lucru : să trăiască si să mun
cească în condiții de pace. Socialis
mul și pacea sint inseparabile.

Poporul nostru prețuiește prietenia 
si colaborarea cu poporul român. Noi 
aspirăm neabătut ca relațiile sovie
te—române, diverse sub aspectul 
conținutului lor. să slujească ferm 
interesele construcției socialiste și 
comuniste. întărirea continuă a co
munității socialiste, cauza Dăcii în 
întreaga lume.

în încheiere, ambasadorul Uniunii 
Sovietice a adresat poporului român 
urări de noi succese în edificarea 
noii societăți. în înaintarea spre co
munism. în îndeplinirea hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea al P.C.R.

♦
După adunare a fost prezentat un 

program artistic.
♦

Cu prilejul celei de-a 67-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, marți după-amiază, ia 
Constanța și Tîrgu Mureș au avut 
loc adunări festive, la care au parti
cipat reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, ai organi
zațiilor de masă și obștești, membri 
ai Asociației de prietenie româno- 
sovietice, numeroși oameni ai muncii.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat, la Constanta au vorbit 
Elena Borodi. secretar al Comitetu
lui județean de partid, și V.P. Ba
gaev. consulul general al Uniunii So
vietice la Constanta, iar la Tîrgu 
Mureș, Lucian Olteanu, directorul 
întreprinderii „23 August", și A.I. 
Krugleak, consilier al Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

♦
Cu același prilej, consulul gene

ral al U.R.S.S, la Constanta a oferit 
o recepție.

(Agerpres)

vernului. Constantin Radu, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Ion Florea Si 
.Gheorghe Chlvulescu. miniștri, alți 
membri ai guvernului, reprezentanți 
al unor ministere si instituții cen
trale. organizații de masă si ob
ștești. activist! de partid si de stat, 
oameni de cultură si artă, ziariști.

Au hiat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditat! in tara noastră, 
alti membri ai cornului diplomatic.

(Agerpres)

La Monumentul 
lui V. I. Lenin

Cu prilejul celei de-a 67-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, ambasadorul Uniunii So
vietice la București. E. M. Tiajelni- 
kov. si membri ai ambasadei au de
pus. marți dimineața, coșuri cu flori 
la Monumentul lui V. I. Lenin din 
Capitală.

La solemnitate au participat repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, Ministerului Apărării Na
ționale, Consiliului popular al muni
cipiului București, alte persoane ofi
ciale.

(Agerpres)

10.50 1001 de seri
50,00 Telejurnal (parțial color) • Ra

port muncitoresc in cinstea mare
lui forum al comuniștilor

50,20 Congresul al XII-lea — Congresul 
a! XIII-lea. Trepte de progres șl 
civilizație

20,35 Cu a tinereții vfrstă, partid îți 
mulțumim I — Ctntece patriotice 
șl revoluționare

20.50 Film artistic (color). „Caruselul". 
Premiera pe țară. Producție a 
studiourilor sovietice

ÎS.M Magistrale ale socialismului. Noi 
orașe pe harta țării. O produc
ție a studioului de film TV

M.20 Telejurnal (parțial color)

Cronica zilei
Plenara Consiliului Politic 
al Ministerului de Interne 

cu activul
Marț! a avut loc Plenara Consi

liului Politic al Ministerului de in
terne cu activul, care a dezbătut Ho
tărîrea Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român din 
27 iunie 1984 eu privire la realege
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu In 
funcția supremă de secretar general 
al partidului și proiectul de Directi
ve ale Congresului al XIII-lea al 
partidului cu privire la dezvoltarea 
economico-socială a României în 
cincinalul 1986—1990 șl orientările da 
perspectivă pină în anul 2000.

într-un spirit de înaltă răspundere 
și mindrie patriotică, participanții 
la plenară și-au exprimat deplina 
aprobare față de hotărîrea Plena
rei C.C. al P.C.R. din iunie a.c. ca 
la cel de-al XIII-lea Congres tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cel mai 
Iubit și stimat fiu al poporului, cti
torul României moderne, să fie re
ales în funcția supremă de secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, văzlnd în acest act, de în
semnătate excepțională, garanția cea 
mal sigură a operei mărețe de edi
ficare a socialismului și comunismu
lui în patria noastră, de înfăptuire 
a idealurilor de pace și progres, de 
independență și libertate ale poporu
lui român.

A fost exprimată, de asemenea, 
aprobarea unanimă față de conținu
tul proiectului de Directive — docu
ment programatic care stabilește noi 
șl luminoase perspective dezvoltării 
economico-sociale a țării și asigură 
un înalt grad de civilizație spiritua
lă și materială poporului nostru.

într-o atmosferă de puternică în
suflețire și angajare comunistă, parti
cipanții la plenară au adoptat în una
nimitate o telegramă adresată TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste Roinâuia, comandant 
suprem al forțelor armate, în care 
se spune :

Vă asigurăm, mult stimate $1 iubite 
tovarășe comandant suprem că — 
urmind neabătut strălucitul dumnea
voastră exemplu de revoluționar dîrz 
și consecvent, de dăruire și pasiune 
cu care slujiți interesele supreme ale 
poporului, ale României socialiste — 
ne vom consacra Întreaga putere de 
muncă înfăptuirii neabătute a po
liticii interne și externe a partidului 
și statului nostru, aducindu-ne con
tribuția la transpunerea în viață a 
grandioaselor obiective cuprinse în 
proiectul de Directive, care prefigu
rează România de mîine ca o țară 
a împlinirii idealurilor strămoșești 
de demnitate, dreptate și bunăstare, 
pace și progres, clădite pe muncă 
avîntată, dragoste de glie și patos 
revoluționar, pe hotărîrea fermă de 
a apăra, dacă va fi necesar, cu prețul 
vieții, cuceririle revoluționare ale 
poporului, avuția națională, indepen
dența și suveranitatea scumpei noas
tre patrii.

La București au început, marți, lu
crările celei de-a XV-a sesiuni a 
Comisiei mixte româno-i.ugoslave de 
colaborare economică și tehnico-ști- 
ințifică.

Cele două delegații, condus*  de 
tovarășii Vasile Pungan, ministrul 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice international^, și Milenko 
Bojanici, secretar federal pentru co
merț exterior al R.S.F. Iugoslavia, 
analizează, în spiritul hotărîrilor și 
orientărilor stabilite cu prilejul !n- 
tîlnirilor și convorbirilor la nivel 
inalt, stadiul actual al relațiilor de 
colaborare economică și tehnico- 
științifică. precum și al schimburi
lor reciproce de mărfuri, noi acțiuni 
menite să conducă la amplificarea si 
diversificarea cooperării bilaterale 
po multiple planuri, la extinderea și 
specializarea în producție, în intere
sul progresului și construcției socia
liste în cele două țări vecine și prie
tene.

15,15 Telex
15.20 Emisiune tn limba maghiară
16.20 Seara Televiziunii sovietice (co

lor) « U.R.S.S. azi — film docu
mentar • Curcubeul — spectacol 
muzical-coregrafic • Secvențe ar
tistice * Virtuozi al dansului 
popular

17,30 Instantanee
17.45 Muzică ușoară instrumentală
18,00 Telesport * Fotbal : Dinam© —

Girondina Bordeaux

*
La sediul Asociației de drept in

ternational și relații internaționale 
— A.D.I.R.I. — a avut loc, marți, o 
masă rotundă în cadrul căreia Ama- 
lendu Guha, directorul Institutului 
pentru dezvoltare din Oslo, a prezen
tat expunerea „Alternativele dezvol
tării economice pentru țările in curs 
de dezvoltare".

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, cadre 
didactice universitare, cercetători, 
ziariști.

(Agerpres)

INFORMAȚII SPORTIVE
Azi. fotbal in cupele europene 

La București: DINAMO - 
GIRONDINS

La Atena : OlYMPIAKOS - 
UNIVERSITATEA CRAIOVA

Astăzi se vor juca meciurile re
vanșă din turul al doilea al cupelor 
europene intercluburi. Cu mare in
teres așteaptă amatorii de fotbal din 
țară evoluțiile echipelor noastre — 
Dinamo București in „Cupa campio
nilor", Universitatea Craiova in 
„Cupa U.E.F.A.".

în „Cupa campionilor". Dinamo 
București va întîlni pe Girondina 
Bordeaux (în tur, 0—1). Partida va 
avea loc la stadionul „23 August" din 
Capitală, cu începere de la ora 18, și 
va fi arbitrată de o brigadă scoțiană, 
la centru — B.E. Ginlay.

Campionii României vor alinia 
foarte probabil următoarea formație: 
Moraru — Rednic, Marin, Nicolae, 
Stănescu — Andone, Suciu, Dragnea 
— Țălnar, Augustin, Orac.

Formația probabilă a echipei Gi- 
rondins : Dropsy — Rohr. Specht, 
Battiston. Tusseau (Jimenez) — Ți
gana. Girard. Giresse. Martinez — 
Lacombe. Mtiller.

La Atena, în „Cupa U.E.F.A.", «- 
chipa Universitatea Craiova va juca 
cu Olympiakos Pireu (în tur, 1—0 
pentru craioveni). Meciul se va des
fășura Ia stadionul Olimpic (80 000 
locuri), de la ora 19 și va fi 
arbitrat de o brigadă belgiană, la 
centru — Alexis Ponnet. Echipa cra- 
ioveană a plecat cu următorii jucă
tori, din rîndurile cărora se va sta
bili formația : Lung, Boldici — Ne- 
grilă. Ștefănescu, Tilihoi, Ungurea- 
pu, Â. Popescu, Mănăilă — Țirieanu, 
Beldeanu. Irimescu, Bîcu, Cioroianu, 
Stănescu — Geolgău. Cămătaru. Cîrțu. 
O. Popescu.

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins Intre 7 noiembrie, 
ora 20 — 10 noiembrie, ora 20. in țarăs 
Vremea va fi caldă îndeosebi tn ves
tul tării și la deal. Cerul va fl variabil, 
mal mult senin noaptea. Vîntul va su
fla slab pină la ihoderat, cu unele in
tensificări tn regiunile vestice șl la 
munte, predomlnînd din sectorul su
dic. Temperaturile minime vor fl cu
prinse Intre zero șl 10 grade, mal cobo- 
rtte In depresiunile intramontane, (sur 
cele maxime între 8 și 18 grada.
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Manifestări consacrate României
în preajma celui de-al XlII-lea Congres 

al Partidului Comunist Român
Organizarea de manifestări dedicate României în diferite țâri ale 

lumii prilejuiește reliefarea realizărilor istorice ale poporului nostru în anii 
construcției socialiste — mai ales în perioada inaugurată de Congresul 
al iX-lea, cea mai bogată în înfăptuiri din întreaga istorie o țării - pre
cum și a perspectivelor mărețe pe care le va deschide apropiatul forum 
ai comuniștilor români. Este evidențiată, totodată, politica neabătută de 
pace, de largă înțelegere internațională promovată de România socialistă.

Adunare festivă la Moscova 
dedicată celei de-a 67-a aniversări a Marii Revoluții 

Socialiste din Octombrie

AMPLE LEGABJBI OE GUOS SI S0LMIA1E 
Ol PARTIDELE COMMIE SI MUNCITOIILSH 

Ol TOATE FORȚELE DEMOCRATICE. PROGRESISTE 
ALE CONUMPORAUITATII

„Afirmăm hotărîrea Partidului Comunist Român de a întări 
colaborarea și solidaritatea cu toate partidele comuniste și munci
torești, cu partidele socialiste și social-democrate, cu alte partide 
și forțe democratice, progresiste și antiimperialiste de pretutin
deni. Considerăm că întărirea acestei colaborări și solidarități 
constituie o necesitate istorică și răspunde năzuințelor de pace, de 
prietenie, de progres și colaborare ale tuturor națiunilor lumii”.

NICOLAE CEAUȘESCU

Sub semnul unității. Ac" 
tivitatea internațională a Partidului 
Comunist Român s-a desfășurat, și 
în perioada dintre Congresul al
XII- lea și apropiatul Congres al
XIII- lea, sub semnul aceleiași re
marcabile continuități în promova
rea cauzei unității de acțiune și 
colaborării partidelor comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțelor po- 
litico-sociale democratice și progre
siste ale contemporaneității. Acțio- 
nînd pentru înfăptuirea cu succes 
a misiunii sale revoluționare, pen
tru făurirea orînduirii socialiste pe 
pămîntul României, pentru înde
plinirea exemplară a programelor 
de dezvoltare economică și socială 
a țării, reunind în jurul său, într-o 
strinsă unitate, toate forțele națiu
nii, partidul nostru a acordat și a- 
cordă, totodată, o atenție deosebită 
întăririi unității și solidarității cla
sei muncitoare pe plan național și 
Internațional, unirii tuturor po
poarelor într-un uriaș front mon
dial de luptă pentru afirmarea u- 
nei politici noi, democratice, de in
dependență și progres. In concep
ția partidului nostru, a secretarului 
său general, unitatea asigură înmă- 
nuncherea eforturilor, convergența 
acțiunilor sociale, constituind, în 
fapt, chezășia succesului în lupta 
pentru progres social, pentru vic
toria socialismului și păcii în în
treaga lume. Este o realitate 
pregnantă a zilelor noastre fao- 
ttil că roliil și influenta for
țelor progresului sînt indisolubil 
legate de întărirea unității și con
lucrării lor. In mod constant parti
dul nostru a subliniat și subliniază 
că interesele unității de ansamblu 
a acestor forțe sînt inseparabil le
gate de unitatea și coeziunea inter
nă a fiecăreia, orice manifestare 
sau tendință de scindare pe plan 
intern afectînd cauza unității pe 
plan internațional. întărirea unită
ții se impune astfel ca o cerință 
esențială, fundamentală pentru ac
celerarea procesului revoluționar 
mondial, pentru împlinirea misiunii 
istorice asumate.

Unitatea partidelor șl forțelor de
mocratice, progresiste, unitatea 
pentru care militează Partidul Co
munist Român este o unitate de 
tip nou, superior, corespunzătoare 
condițiilor lumii contemporane. Pe 
baza unei profunde analize științi
fice a realităților, partidul nostru, 
secretarul general al partidului au 
definit, în acest sens, un șir de 
postulate definitorii pentru conți
nutul superior al unității în zilele 
noastre, al unei trainice colaborări 
și conlucrări a tuturor acestor forțe. 
Pentru consolidarea raporturilor 
de unitate, o deosebită însemnătate 
are principiul autonomiei fiecărui 
partid, fiecărei formațiuni politice 
în elaborarea strategiei și tacticii 
sale revoluționare, în întreaga sa 
activitate. în concepția partidului 
nostru, fiecare partid are dreptul 
și, totodată, obligația față de clasa 
muncitoare, față de propriul popor 
de a-și stabili de sine stătător linia 
politică, pornind de la interesele și 
aspirațiile lor fundamentale, de la 
particularitățile concrete în care 
acționează. Subliniind deosebita 
importanță pe care o are abordarea 
creatoare a realităților specifice din 
fiecare țară, secretarul general al 
partidului nostru evidențiază drept 
una din cerințele majore ale uni
tății aplicarea creatoare a socialis
mului științific, a gîndirii revolu
ționare, înaintate, la aceste reali
tăți. In întreaga sa activitate, 
Partidul Comunist Român pornește 
tocmai de la analiza temeinică a 
realităților țării și a celor interna
ționale, a cerințelor ridicate de via
ță, fiind bine cunoscută preocupa
rea permanentă a secretarului ge
neral al partidului pentru desci
frarea fenomenelor noi și cerințe
lor ce apar în procesul dezvoltării 
economico-sociale, pentru sesizarea 
noului — concluziile desprinse și 
soluțiile adoptate reprezentind va
loroase contribuții la îmbogățirea 
tezaurului gindirii revoluționare 
mondiale.

în același timp, partidul nostru 
subliniază că pentru întărirea uni
tății și conlucrării între toate for
țele înaintate ale societății este de 
cea mai mare însemnătate stricta 
respectare a principiului egalității 
în drepturi a tuturor partidelor, a- 
ceasta constituind garanția mate
rializării principiului independen
ței .și autonomiei depline a fiecărui 
partid. Firește, principiile autono
miei și egalității în drepturi au, ca 
un corolar ineluctabil, neamestecul 
în treburile interne ale altor parti
de, neingerințele în orice probleme.

Relațiile largi pe care Partidul 
Comunist Român le-a dezvoltat și 
in perioada care a trecut de la 
Congresul a! XII-lea, pe baza aces
tor principii, cu celelalte partide 
comuniste și muncitorești, cu alte 
detașamente ale clasei muncitoare 

demonstrează concludent justețea 
pozițiilor sale și, in aceiași timp, 
se înscriu ca o contribuție concre
tă, efectivă la cauza generală a 
unității.

Relații ample de colabo
rare cu toate detașamen
tele mișcării muncitorești. 
Această orientare programatică, 
statornică a partidului nostru și-a 
găsit o elocventă expresie în dez
voltarea puternică a relațiilor 
prietenești cu partidele comuniste 
și muncitorești din întreaga lume, 
în mod firesc, o atenție de prim or
din s-a acordat adîncirii legături
lor de prietenie și colaborare cu 
partidele comuniste și muncitorești 
din țările alături de care făurim 
noua orinduire, viața dovedind că 
aceste legături au un rol hotărîtor 
în consolidarea prieteniei și ampli
ficarea conlucrării multilaterale 
dintre țările noastre socialiste, în 
interesul reciproc, al creșterii con
tinue a prestigiului și influenței 
socialismului în lume. In același 
timp, Partidul Comunist Român a 
dezvoltat, pe mai departe, legătu
rile cu partidele comuniste și mun
citorești din toate celelalte țări, 
partide cu a căror luptă pentru 
pace, democrație și progres comu
niștii români și-au manifestat în 
permanență solidaritatea.

Desigur, așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul al
XII- lea, partidele comuniste și 
muncitorești iși desfășoară activita
tea într-o mare diversitate de 
condiții istorice, economice, social- 
politice și naționale. Și este pe de
plin firesc ca această diversitate să 
genereze și deosebiri in ce privește 
sarcinile și obiectivele specifice de 
acțiune, formele și metodele de ac
tivitate — ceea ce pe plan mai larg 
se reflectă în existența unor păreri 
diferite privind abordarea sau in
terpretarea unor evenimente și 
procese contemporane. Partidul 
nostru a considerat și consideră 
însă că apariția unor deosebiri de 
păreri sau de apreciere nu trebuie 
să afecteze raporturile pe linie de 
partid ori relațiile interstatale, im- 
punindu-se abordarea lor in mod 
principial, într-un spirit de stimă 
și respect reciproc, căutîndu-se și 
punindu-se pe primul plan factorii 
de unitate, interesele fundamentale 
comune. Sînt cunoscute eforturile 
depuse în acest sens de partidul 
nostru și în intervalul dintre Con
gresul al XII-lea și Congresul al
XIII- lea, pentru abordarea con
structivă a deosebirilor de vederi. 
Și, cu deplină îndreptățire, se cu; 
vine relevat faptul că pozițiile pen
tru care s-a pronunțat și a. militat 
cu tenacitate partidul nostru in de
cursul tuturor acestor ani au căpă
tat în perioada ce a trecut de la 
Congresul al XII-lea o continuă 
extindere și afirmare, bucurîndu-se 
de un larg consens, de o tot mai 
amplă recunoaștere.

Viziune creatoare asu
pra solidarității și conlu
crării Constituie unul din marile 
merite ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a fi formulat, in te
meiul unei profunde analize știin
țifice, materialist-dialectice a dez
voltării istorice, a realităților lumii 
de azi, nu numai principiile unității 
de tip nou, ci și de a fi elaborat 
un concept nou, o viziune nouă 
despre unitate și solidaritate în e- 
poca noastră. O viziune largă, evi- 
tînd orice îngustimi sau limitări 
arțificiale, menită să includă dez
voltarea relațiilor cu o vastă paletă 
de forte politico-sociale — parti
dele comuniste și muncitorești, 
partide socialiste și social-demo- 
crate, mișcări de eliberare naționa
lă, partide progresiste din țările în 
curs de dezvoltare, alte formațiuni 
politice democratice.

Este o realitate a vieții interna
ționale actuale faptul că numeroa
se partide, socialiste, social-demo- 
crate din diferite țări se pronunță 
pentru o politică democratică, în 
sprijinul unor reforme și înnoiri 
sociale, pentru pace și dezarmare, 
dețin poziții importante în rîndul 
clasei muncitoare, păturilor mijlocii, 
altor categorii ale societății. După 
opinia fermă promovată de P.C.R. 
și în perioada ce a urmat Congre
sului al XII-lea, faptul că între 
partidele comuniste, pe de o parte, 
și partidele socialiste și social-de- 
mocrate, pe de altă parte, există 
deosebiri ideologice, diferențe de 
păreri asupra unor probleme nu 
trebuie să împiedice dialogul, sta
bilirea unor relații de colaborare 
între ele. Pornind de la realitatea 
că sînt multe probleme de interes 
comun in abordarea și soluționarea 
cărora partidele comuniste, socia

liste, social-democrate pot și tre
buie să acționeze în comun, secre
tarul general al partidului nostru 
sublinia necesitatea depășirii acelei 
moșteniri de neîncredere și adver
sitate, necesitatea realizării unei a- 
devărate reconcilieri istorice, „care 
să ducă la o nouă unitate a clasei 
muncitoare, a forțelor care se pro
nunță pentru socialism".

în mod deosebit, întărirea cola
borării este stringent impusă de si
tuația gravă creată ca urmare a 
intensificării fără precedent a 
cursei înarmărilor, în primul rînd 
a înarmărilor nucleare, care ame
nință toate popoarele, punînd sub 
semnul întrebării însăși existența 
vieții pe pămînt. în aceste condiții, 
așa cum pledează convingător lec
ția istoriei, cum au demonstrat con
secințele funeste ale. lipsei de uni
tate care a favorizat declanșarea 
celui de-al doilea război mondial, 
este mai urgent ca oricînd să se 
asigure mobilizarea cea mai largă 
a tuturor păturilor sociale, a tutu
ror organizațiilor politice, indife
rent de platformele lor filozofice, 
pentru apărarea dreptului suprem 
al oamenilor, al popoarelor — drep
tul la pace, la viață.

Expresie a aceleiași orientări 
principiale, partidul nostru și-a ex
tins, de asemenea, amplu raportu
rile de conlucrare și solidaritate cu 
un mare număr de partide de gu
vernămînt și organizații democra
tice, progresiste din noile state in
dependente, practic din toate sta
tele în curs de dezvoltare, neali
niate din Africa, Asia, America 
Latină. Această activitate decurge 
firesc din concepția P.C.R., a se
cretarului general al partidului, po
trivit căreia lupta de eliberare con
stituie o parte integrantă, organică, 
a procesului revoluționar mondial, 
de innoire a lumii și că ea nu poa
te fi considerată ca încheiată odată 
cu dobîndirea independenței poli
tice, ci continuă, avînd ca obiectiv 
eradicarea practicilor de tip neoco
lonialist ale cercurilor imperialiste,' 
asigurarea și consolidarea suvera
nității politice și independenței e- 
conomice, progresul social. Acor- 
dînd o mare importanță extinderii 
relațiilor dintre România și aceste 
state, partidul nostru iși manifestă 
sprijinul față de eforturile parti
delor de guvernămînt respective 
pentru lichidarea subdezvoltării, a 
decalajelor economice, acționează 
împreună cu acestea pentru instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale. Dezvoltarea legături
lor P.C.R. cu partidele și organiza
țiile politice din aceste țări, puter
nic impulsionate de întîlnirile și 
convorbirile la cel mai înalt nivel, 
de documentele semnate cu aceste 
prilejuri, răspunde, astfel, cerinței 
de afirmare a dreptului fiecărui 
popor de a fi deplin stăpîn pe avu
țiile naționale, pe propriile destine. 
Totodată, partidul nostru își mani
festă consecvent solidaritatea cu a- 
cele popoare care nu și-an dohîndit 
încă neatirnarea, care luntă împo
triva dominației imperialiste si co
lonialiste, a apartheidului și discri
minării rasiale, dezvoltă strînse re
lații de colaborare cu mișcările de 
eliberare națională.

Promovînd o politică de aseme
nea largă deschidere, Partidul Co
munist Român a fost și este ani
mat de convingerea nestrămutată 
că în prezent pacea, independența 
și progresul depind mai mult ca 
oricînd de mobilizarea forțelor ce
lor mai largi ale popoarelor de pe 
întreaga planetă. De o mare actua
litate sînt cuvintele rostite de to
varășul Nicolae Ceaușescu de la 
tribuna Congresului al XII-lea, 
care arăta că inflăcăratul apel lan
sat la vremea lor de Marx și En
gels „Proletari din toate țările, uni- 
ți-vă !“ ar trebui completat, în 
noile condiții istorice, cu apelul 
„Muncitori, țărani, intelectuali, for
țe progresiste, antiimperialiste de 
pretutindeni, popoare din toate ță
rile, uniți-vă în lupta pentru pro
gres și pace, pentru lichidarea im
perialismului și colonialismului, 
pentru libertate națională și socia
lă, pentru dezvoltare liberă și in
dependentă 1 Acționați ferm pentru 
colaborare, pentru destindere, pen
tru securitate, pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă pe planeta 
noastră, pentru pace !“

în acest spirit, partidul nostru a 
acționat și acționează neabătut 
pentru întărirea legăturilor sale de 
prietenie, solidaritate și conlucrare 
cu toate partidele comuniste, cu 
toate forțele democratice și progre
siste, pentru sporirea rolului aces
tora în determinarea cursului isto
riei, potrivit aspirațiilor fierbinți 
ale tuturor popoarelor de a trăi în
tr-o lume a păcii, libertății și pro
gresului.

Dumitru ȚINU

Puternica dezvoltare a industriei, 
agriculturii, științei. învățământului 
și culturii, îndeosebi în perioada 
ce a urmat Congresului al IX-lea. 
este ilustrată de expoziția de fo
tografii inaugurată în orașul Kir- 
giali, din R.P. Bulgaria, fiind dedi
cată apropiatului Congres al Parti
dului Comunist Român. în cadrul 
expoziției sînt înfățișate, de ase
menea. aspecte din bogata activi
tate internațională a României so
cialiste. a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. în folosul păcii și co
laborării între popoare.

La Kîrgiali au fost prezentate, 
pe de altă parte, lucrări din opera 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pre
cum și lucrări științifice ale to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu.

în alocuțiunile rostite la ver
nisaj s-a relevat avîntul creator cu 
care întregul nostru popor, strîns 
unit in jurul partidului, al secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. întîmpină apro
piatul forum al comuniștilor, s-au 
relevat perspectivele minunate ale 
dezvoltării economice și sociale a 
României în cincinalul 1986—1990 
și pînă în anul 2000.

La Universitatea din Rochester, 
la Massachusetts Institute of Tech
nology din Boston și sub egida 
Universității Americane și a Univer
sității Howard din capitala S.U.A. 
au fost organizate conferințe pen
tru studenți, mese rotunde si întîl- 
niri cu corpul didactic, consacrate 
realizărilor și perspectivelor dez
voltării României socialiste și po
liticii sale externe, așa cum sînt ele 
reflectate in documentele supuse 
Congresului al XlII-lea al P.C.R. 
Au fost prezentate pe larg concep
ția ce se bucură de o largă audi
ență în lume si numeroasele ini
țiative ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind promovarea 
păcii, securității, cooperării inter
naționale și apărarea omenirii de 
pericolul unui conflict nuclear. 
Participanții au manifestat interes 
față de rezultatele înregistrate de 
România în edificarea unei econo
mii puternice și în ceea ce privește 
politica de conlucrare cu toate sta
tele lumii.

în cadrul reuniunilor au fost evi
dențiate elemente semnificative ale 
cursului ascendent al relațiilor ro- 
mâno-americane și posibilitatea 
extinderii lor pe multiple planuri. 
Expunerile au fost urmate de dis
cuții. în cadrul cărora profesorii si 
studenții au făcut aprecieri elo
gioase la adresa președintelui 
României, a politicii constructive 
si intelecte de pace si colaborare promovate de România pe plan in
ternațional.

Inaugurarea la Caracas — în sala 
de expoziții a Congresului Repu
blicii Venezuela — a unei expoziții 
de carte din România, în care la 
loc central sînt prezentate lucrări 
din gîndir’ea social-politică a tova
rășului Nicolae Ceausescu, a prile- 
iuit reliefarea realizărilor poporu
lui român, precum și a orientărilor 
dezvoltării economico-sociale a 
României în cincinalul 1986—1990 
si. în perspectivă, pînă în anul 2000, 
desprinse din proiectul de Directi
ve ale Congresului al XlII-lea al 
P.C.R. A fost subliniat aportul 
deosebit al României la lunta po
poarelor pentru apărarea libertății 
si independentei 'naționale, pentru 
colaborare si Dace, în lume.

„De la Congresul al XII-lea la 
Congresul al XlII-lea ale P.C.R. — 
o bogată activitate politică dedicată 
țării, libertății și progresului" — 
este titlul conferinței prezentate in 
cadrul unei manifestări ce a avut 
loc în capitala R.S. Vietnam, Ha
noi. Făcîndu-se o retrospectivă a 
activității tării, noastre De olan internațional, s-a subliniat consec
venta cu care au fost si sînt tra
duse în viată orientările si hotări- 
rile în acest domeniu ale celui 
de-al XII-lea Congres. S-a pus, de 
asemenea, în evidentă rolul hotărî
tor, de excepțională însemnătate, 
pentru promovarea unei rodnice 
colaborări cu toate statele lumii, al 
multiplelor întîlniri si convorbiri 
purtate de conducătorul partidului 
si statului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, atît în țară, cit și în 
cursul numeroaselor vizite peste 
hotare efectuate împreună cu to

COMUNICAT COMUN. Potrivit 
comunicatului comun dat publici
tății la încheierea convorbirilor de 
la Berlin dintre Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, si Fred Sinowatz, 
cancelarul federal al Austriei, care 
a efectuat o vizită oficială în 
R.D.G.. părțile au apreciat că un e- 
chilibru militar la cel mai scăzut 
nivel posibil ar diminua considera
bil pericolul de război — transmite 
agenția A.D.N. Crearea de zone fără 
arme nucleare in Europa ar aduce 
o contribuție esențială la întărirea 
păcii si securității pe continent — 
s-a relevat, de asemenea, in cursul 
convorbirilor. Pe de altă parte, a 
fost exprimată dorința celor două 
tari de a dezvolta în continuare 
relațiile bilaterale Pe multiple pla
nuri.

IN TRADIȚIONALUL „DISCURS 
AL TRONULUI". ROSTIT IN 
PARLAMENTUL DE LA LONDRA, 
regina Elisabeta a H-a a Angliei a 
făcut cunoscută intenția guvernului 
de a continua trecerea întreprinde
rilor de stat în sectorul particular, 
precum si politica monețaristă de 
luptă împotriva inflației, singura 
cale posibilă. în opinia guvernului 
conservator, de a combate șomajul 
— flagel ce afectează 3,2 milioane 
de persoane. Pe plan extern, sînt 
enunțate. cunoscutele opțiuni de 
politică ' «ternă ale guvernului 
conservator, reafirmînd atașamen
tul fată de Alianța nord-atlantică. 
fată de politica N.A.T.O. în Euro
pa si in lume în general.

varășa Elena Ceausescu în țări de 
pe diferite continente.

Celor prezenti le-a fost prezen
tată o amplă expoziție de carte cu- 
prinzînd opere ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și lucrări ști
ințifice ale tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceausescu.

Succesele oamenilor muncii din 
tara noastră în întâmpinarea Con
gresului al XlII-lea al P.C.R. au 
fost infătisate in cadrul manifestă
rii consacrate României socialiste, 
organizată la Școala „Hung Vuong" 
din orașul Phu The de Comitetul 
de solidaritate si prietenie cu po
poarele străine din R.S. Vietnam. 
Bibliotecii școlii i-a fost oferită o 
colecție de cărți social-politice ro
mânești editate în limba franceză, 
la Ioc de cinste aflîndu-se lucrări 
ale tovarășului Nicolae Ceausescu.

O exnozitie de carte. în cadrul 
căreia la loc de frunte se află 
lucrări din opera tovarășului 
Nicolae Ceausescu, precum si vo
lume consacrate vieții si activită
ții revoluționare a conducătorului 
partidului si statului nostru, a fost 
deschisă si în municipiul Coimbra, 
din Portugalia. A fost inaugurată, 
de asemenea, expoziția documen
tară de fotografii „România 1944— 
1984 — 40 de ani de glorioase reali
zări".

La festivitatea inaugurării au fost 
puse în lumină realizările obținute 
de poporul român în ultimii 40 de 
ani, îndeosebi în perioada de cînd 
în fruntea partidului si statului 
nostru se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, si s-a relevat însem
nătatea Congresului al XlII-lea al 
Partidului Comunist Român.

Tot la Coimbra a fost oferită o 
importantă colecție de cărți și alte 
publicații românești universității 
și bibliotecii din localitate. Primite 
cu un deos-bit interes, operele to
varășului Nicolae Ceaușescu si 
lucrările științifice ale tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu au fost apreciate de au
toritățile locale ca o contribuție de 
prim rang la îmbogățirea patrimo
niului științific si cultural al celor 
două instituții.

țn cadrul unei expoziții deschise 
la Politehnica Londrei Centrale 
sînt prezentate operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu si lucrările tra
duse în limba engleză ale tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. Politehnica Londrei 
Centrale găzduiește și „Momente 
din lupta poporului român pentru 
independentă si unitate națională", 
expoziție de fotografii care prezin
tă în mod sugestiv principalele mo
mente din lupta milenară a po
porului român • pentru păstrarea 
ființei naționale, pentru dobîndirea 
independentei si realizarea unității 
naționale.

La ceremonia inaugurală a fost 
evidențiată importanța deosebită a 
vizitei de stat efectuate de pre
ședintele Nicolae Ceausescu. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Marea Britanie pentru amplifi
carea Pe multiple planuri a relații
lor româno-britanice. S-a expri
mat, de asemenea, satisfacția pen
tru prilejul ce se oferă studenților 
si cadrelor didactice ale acestui in
stitut londonez de învătămînt su
perior de a cunoaște mai bine isto
ria poporului român, lupta sa pen
tru unitate si independentă națio
nală.

înfăptuirile României pe calea 
edificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate. însemnătatea 
marelui eveniment din viata parti
dului si patriei noastre — cel de-al 
XlII-lea Congres al Partidului Co
munist Român — au fost scoase în 
evidentă în cadrul manifestării de
dicate tării noastre organizată în 
orașul Luxemburg de Centrul cul
tural Luxemburg-România.

împlinirile poporului nostru în 
anii construcției socialiste si per
spectivele luminoase ale următoa
rei perioade au fost prezentate, 
totodată, în cadrul unei manifestări 
organizate la Brasilia, în timp ce - 
la Ciudad de Mexico au fost în
fățișate realizările tării noastre in 
domeniile învățămîntului, științei și 
culturii. Contribuția culturii româ
nești la îmbogățirea tezaurului 
cultural al Europei a fost relevată 
la inaugurarea unei expoziții de 
pictură în orașul belgian Wille- 
broek. •

(Agerpres)
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NUMIRE. Secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
l-a numit pe Kurt Jansson (Fin
landa) secretar general adjunct 
însărcinat cu coordonarea opera
țiunilor de acordare a asistentei 
de urgentă pentru Etiopia, grav 
afectată de consecințele unei secete 
catastrofale.' Jansson va lucra in 
strinsă cooperare cu Biroul de 
coordonare al Națiunilor Unite 
pentru asistentă în caz de catas
trofe naturale (UNDRO).

ÎNTR-O DECLARAȚIE FĂCUTĂ 
LA ADDIS ABEBA, președintele 
Consiliului Militar Administrativ 
Provizoriu al Etiopiei, Mengistu 
Haile Mariam, a arătat că guvernul 
etiopian înfăptuiește o serie de 
măsuri urgente pentru sprijinirea 
populației afectate de seceta pre
lungită. Potrivit programului, se 
acordă o atentie deosebită mutării 
populației din zonele calamitate si 
aiutorării ei pentru crearea de noi 
gospodării.

SPRIJIN. Grecia acordă sprijinul 
său deplin președintelui Spyros 
Kyprianou în eforturile de soluțio
nare a problemei Ciprului cit mai

MOSCOVA 6 — Trimisul Agerpres, 
M. Chebeleu, transmite : La Palatul 
congreselor din Kremlin a avut loc, 
la 6 noiembrie, adunarea festivă con
sacrată celei de-a 67-a aniversări a 
victoriei Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

în prezidiul adunării au luat loc 
Konstantin Cernenko, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., președinte
le Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., alti conducători de partid, 
si de stat sovietici, veterani ai parti
dului comunist, fruntași în producție 
din Moscova si regiunea Moscova, 
oameni de știință si cultură, gene
rali si ofițeri ai armatei sovietice.

Andrei Gromîko, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
prim-vicepresedinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul afacerilor ex
terne, a prezentat un raport în care

Deschiderea lucrărilor celei de-a patra 
sesiuni a Conferinței de la Stockholm

STOCKHOLM 6 (Agerpres). — 
Marți au început, la Stockholm, lu
crările celei de-a patra sesiuni — ul
tima din acest an — a Conferinței 
pentru măsuri de încredere si secu
ritate si pentru dezarmare în Euro
pa. Participă delegații din cele 35 de 
state semnatare ale Actului final de 
la Helsinki, inclusiv România. Po
trivit mandatului ce i s-a încredin
țat. conferința trebuie să elaboreze 
și să adopte un ansamblu de măsuri 
concrete si eficiente, cu caracter 
obligatoriu, care să contribuie la di
minuarea suspiciunilor provocate de 
activitățile militare și a pericolului 
unei confruntări militare. Obiectivul 
esențial al acestor măsuri vizează 
instaurarea si dezvoltarea între sta
tele participante a unor raporturi 
întemeiate pe încredere si respect 
reciproc, care să permită oprirea 
cursei înarmărilor si începerea unui 
proces autentic de dezarmare.

In cursul celor trei sesiuni ante
rioare au fost înaintate — în cele 
patru documente de lucru, între 
care și al României — propuneri 
conținînd unele elemente și abor
dări comune in ceea ce privește 
căile și mijloacele de realizare a

R.S.A. Puternice acțiuni ale populației de culoare 
împotriva politicii de apartheid

JOHANNESBURG 6 (Agerpres). — 
Greva generală de 48 de ore, declan
șată Juni în suburbiile — locuite, de 
populația de culoare — orașelor 
sud-africane Johannesburg si Preto
ria. la apelul lansat de organizații 
sindicale, politice si studențești, in 
semn de protest fată de politica ra
sistă a regimului din R.S.A.. a con
semnat participarea masivă a mun
citorilor. studenților si a altor cate
gorii ale populației africane. Sute de 
mii de persoane — relatează agenții
le internaționale de presă — au ieșit 
în stradă, revendicînd suprimarea 
apartheidului si a discriminării ra
siale, retragerea imediată a nume
roaselor detașamente ale armatei si 
poliției ce înconjoară în cordoane 
succesive localitățile si patrulează 
străzile ca în timp de război. Ei au 
cerut, totodată, eliberarea prizonieri
lor politici, reintegrarea în muncă 
a lucrătorilor concediati. crearea 
unor condiții normale de învătămînt.

Alegerile din Nicaragua
MANAGUA 6 (Agerpres). — Con

siliul Suprem Electoral din Nicara
gua a anuntat. într-un comunicat o- 
ficial. că Frontul Sandinist de Eli
berare Națională (F.S.L.N.) deține 
un avantai net asupra celorlalte for
mațiuni politice electorale din tară 
care au participat la scrutinul pre
zidențial si legislativ de duminică. 
După numărarea n aproximativ 40 
Ia sută din voturile exprimate. 
F.S.L.N. a obținut 67,84 ia sută din

Manifestații studențești in Coreea de sud
SEUL 6 (Agerpres). — Studenții 

din universitățile și colegiile din 
Seul și din alte orașe ale Coreei de 
sud au organizat în ultimele zile 
ample manifestații, cu prilejul ani
versării a 55 de ani de la „inciden
tul din Kuangju". La 3 noiembrie 
192.9, studenții și elevii din Kuangju, 
Phenian și Seul au organizat mari 
demonstrații împotriva dominației 
coloniale japoneze. împotriva lor a 
fost trimisă armata. evenimentul 
intrînd în analele luptei pentru li
bertate a întregului popor coreean.

curînd posibil, se arată într-o de
clarație dată publicității la în
cheierea convorbirilor avute de 
șeful statului cipriot cu președintele 
Greciei, Constantin Karamanlis, și 
premierul Andreas Papandreu. Păr
țile, se arată în declarație, sînt de 
acord să-si aducă întreaga contri
buție la eforturile secretarului ge
neral al Națiunilor Unite, Perez 
de Cuellar, în vederea soluționării 
problemei cipriote.

ÎN BERLINUL OCCIDENTAL 
NUMĂRUL ȘOMERILOR înregis
trați oficial la sfirșitul lunii octom
brie era de 78 000, a anunțat Ofi
ciul pentru muncă al orașului. A- 
ceasta reprezintă cu 1,7 la sută mai 
mult decit in septembrie. In rîndul 
șomerilor vest-berlinezi existau 
4 400 de tineri sub 20 de ani.

CRIZA GUVERNAMENTALA în 
CHILE. Cabinetul chilian si-a pre
zentat demisia șefului statului, ge
neralul Augusto Pinochet — infor
mează agențiile Internationale de 
presă. Criza guvernamentală a fost 
declanșată prin renunțarea de 
către Sergio Onofre Jarpa la 
funcția de ministru de interne. 

a relevat succesele obținute în dez
voltarea social-economică in anii 
care au trecut de la victoria Revolu
ției din Octombrie, în ridicarea 
bunăstării materiale si spirituale a 
poporului sovietic, importantele rea
lizări în activitatea de construire a 
comunismului, hotărîrea fermă cu 
care oamenii muncii acționează pen
tru . traducerea în viată a sarcinilor 
și obiectivelor stabilite de Congresul 
al XXVI-lea al P.C.U.S., în hotări- 
rile ulterioare ale conducerii de 
partid si de stat sovietice. O parte 
însemnată a raportului a fost consa
crată principalelor direcții ale poli
ticii externe a U.R.S.S.

Adunări festive dedicate celei de-a 
67-a aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie au avut loc 
în capitalele republicilor unionale si 
în alte orașe ale Uniunii Sovietice.

obiectivului conferinței. Ele conțin, 
în mod firesc, și deosebiri, de po
ziții și abordări, în unele privințe 
considerabile. Această situație nu 
trebuie privită însă ca un obstacol 
de netrecut, ci ca pe un motiv în 
plus de începere neîntîrziată a ne
gocierilor pentru reducerea puncte
lor de vedere divergente și de reali
zare a unor acorduri de fond.

Ultima sesiune a Conferinței de 
la Stockholm a marcat un pas îna
inte pe calea recunoașterii necesi
tății de a se acționa concomitent pe 
mai multe planuri pentru reducerea 
și eliminarea riscului unei confrun
tări militare și așezarea raporturilor 
dintre state pe încredere și respect 
reciproc. Discuțiile oficiale au con
dus la conturarea posibilității de a 
se trece la crearea unor grupuri da 
lucru care să ofere un cadru adec
vat pentru desfășurarea negocierilor. 
Căci situația gravă la care s-a. ajuns 
în Europa impune trecerea neîntîr
ziată la negocieri serioase, pentru a 
se ajunge la convenirea și adoptarea 
unor acorduri substanțiale, pentru 
orientarea evoluției evenimentelor 
pe calea destinderii, cooperării și 
dezarmării.

Activitatea industrială, comercială si 
educativă a fost aproape complet 
întreruptă, greva fiind apreciată, 
chiar si de autoritățile rasiste, drept 
una dintre cele mai ample acțiuni 
de luptă pentru drepturi politice si 
sociale ale populației de culoare din 
ultimele decenii.

Brutalitatea cu care armata si po
litia au încercat să reprime ne ma
nifestant!. descinderile abuzive in 
locuințe pentru a descoperi ne pre
supușii organizatori, folosirea forței 
si a armelor împotriva unor oameni 
care-și cereau pașnic, dar ferm 
drepturile au determinat producerea 
unor violente ciocniri, mai ales 'in 
orășelele Soweto, Tembisa, Katle- 
hong, Sharpeville Si Sebokeng. De 
luni pînă marți Ia prînz — relevă 
agenția -Reuter — 16 persoane au 
fost ucise, alte zeci fiind rănite, toa
te din rîndurile greviștilor.

Acțiunile de luptă ale populației 
împotriva inumanului regim de dis
criminare rasială continuă.

sufragii, fată de numai aproximativ 
12 la sută si 10 la sută cit au re
venit formațiunilor politice Partidul 
Conservator Democratic si Partidul 
Liberal Independent.

„Victoria în alegeri a Frontului 
Sandinist de Eliberare Națională 
este certă" — a declarat Daniel Or
tega Saavedra, coordonatorul Juntei 
Guvernului de Reconstrucție Națio
nală din tară.

Manifestațiile care au avut loc 
acum la Seul și în alte centre uni
versitare au prilejuit o nouă reafir
mare a opoziției tineretului studios 
față de regimul dictatorial din Coreea 
de sud, mii de studenți cerind de
misia imediată a guvernului ne
popular. în semn de solidaritate, 
demonstranților li s-au alăturat și 
alte categorii ale populației. Poliția 
a intervenit și de această dată cu 
brutalitate, producindu-se ciocniri.

CONFIRMARE. Congresul ex
traordinar al Partidului Liberal 
Democrat (P.L.D.) din Japonia — 
partidul de guvernămînt — l-a 
confirmat oficial în funcția de pre
ședinte al partidului pe Yasuhlro 
Nakasone pentru un al doilea man
dat de doi ani. fapt ce-i asigură 
în mod automat si funcția de prim- 
ministru al tării.

O VASTA OPERAȚIUNE A PO
LIȚIEI ITALIENE IN LUPTA ÎM
POTRIVA MAFIEI a fost declan- 

• ?ată, în noaptea de luni spre marți, 
in regiunea Napoli. Parchetul din 
Napoli a emis 54 mandate de ares
tare, dintre care zece pentru apar
tenență la „Camorra" (Mafia napo
litană) și pentru organizarea masa
crului de la 26 august din locali
tatea Torre Annunziata, care s-a 
soldat cu opt morți. Potrivit rezul
tatelor anchetei asupra acestui ma
sacru, lupta s-a dus intre două cla
nuri mafiote rivale.

LA RIAD s-au deschis lucrările 
unei reuniuni de două zile a mi
niștrilor de finanțe ai Consiliului 
de cooperare al Golfului, organism 
din care fac parte Arabia Saudită. 
Bahrein. Emiratele Arabe Unite, 
Kuweit, Oman si Qatar, anunță 
agenția Kuna. Reuniunea este con
sacrată elaborării unei strategii co
mune în domeniul relațiilor aces
tor țări cu instituțiile financiare 
internaționale, precum si examină
rii căilor de extindere a cooperării 
economice dintre țările membre.
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