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IN SPIRITUL INDICAȚIILOR TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU, IN CINSTEA CONGRESULUI
sarcinile economice exemplar îndeplinite
Cu fiecare zi. ne șantierele de
investiții se amplifică eforturile de
puse de colectivele de constructori,
se obțin noi realizări de seamă, care
întregesc tabloul unui bilanț rodnic,
semn al abnegației si entuziasmului
cu care acest puternic detașament
de oameni ai muncii este hotărît'să
întimpine apropiatul forum al co
muniștilor. Congresul al XlII-lea al
partidului. Actionînd în spiritul sar
cinilor si indicațiilor date in repe
tate rinduri de tovarășul Nicolae
Ceausescu. ultimele săplămini au
coincis cu o perioadă de eforturi
susținute. în care munca a fost mult
mai bine organi
zată și s-au înre
gistrat ritmuri dc
lucru în creștere,
rezultate superi
oare în evolu
ția lucrărilor de
construcții - mon
taj. Ca urmare,
numeroase obiec
tive noi au fost in
troduse. în circui
tul productiv, din
șirul premierelor
industriale impunîndu-se atenției
primul grup energetic de 330
MW de la termo
centrala Anina. noile instalații pe
Platforma petrochimică Borzești,
. .
moderna turnătorie la întreprinde
rea mecanică Oradea, noul abataj
mecanizat din cadrul întreprinderii
miniere Paroseni. fabricile de zahăr
de la Fundulea si Năvodari, o serie
de capacități la Combinatul de pre
lucrare a lemnului din Comănesti.
întreprinderea de materiale izola
toare din Vaslui. întreprinderea de
matrite si piese turnate din Odorheiu Secuiesc si multe altele.
Pe numeroase alte șantiere, volu
mul lucrărilor realizate . depășește
sensibil prevederile de Plan si din
graficele de execuție.. Sistemul hi
droenergetic si de navigație „Por
țile de Fier II". combinatele de uti
lai greu din Clui-Napoca si Iași,
întreprinderea de produse refracta
re din Baru. Centrala electrică de
termoficare Arad. Combinatul petro
chimic de la Midia-Nâvodari. com
binatele chimice din Făgăraș si orasul Victoria, stația de epurare a
anei de ba Combinatul chimic Tîrnăveni sint numai citeva dintre obiectivele de investiții Ia care au
fost consolidate rezultatele obținute
în lunile precedente.
Desigur, aceste succese nu pot fi

desprinse de influenta pozitivă exer
citată de introducerea sistemului de
lucru în acord global, prin preluarea
lucrărilor in antrepriză.
Măsurile
luate pentru adoptarea acestei for
me organizatorice superioare au
creat cadrul optim pentru aplicarea
fermă a principiilor autoconducerii
muncitorești si autogestiunii. pentru
stimularea spiritului de inițiativă și
creșterea răspunderii comuniste a
fiecărui lucrător din domeniul in
vestițiilor. în vederea realizării la
termen si chiar în devans. a lucră
rilor. sporirii productivității muncii
pe șantiere si reducerii consumuri-

ritmul de creștere a producției din
acest an si ne întreaga
perioadă
1981—1985. asigurînd. totodată, pre
mise solide pentru abordarea cu
succes a sarcinilor cincinalului vii
tor. Pentru aceasta. în paralel cu
eforturile depuse pentru îndepli
nirea integrală a prevederilor pla
nului din acest an. factorii angajați
în realizarea programului de inves
tiții trebuie să-și concentreze aten
ția si asupra pregătirii lucrărilor
cuprinse în planul pe 1985. Discipli
na de plan în acest domeniu impu
ne pregătirea temeinică a tuturor
lucrărilor prevăzute, deoarece ea
condiționează în
tr-o măsură hotărîtoare demarajul
viguros al activi
tății în anul vi
itor,
asigurarea
continuității și rit
micității lucrului
la numeroase obiective, în scopul
punerii lor
în
funcțiune la ter
menele
planifi
cate.
Finalizarea ca
pacităților prevă
zute să intre în
funcțiune în acest
an impune acce
lerarea prin toate mijloacele a ritmu lui de construcții și montaj
tehnologic, recuperarea pe această bază a restanțelor și trecerea cu maximă răspundere la efectuarea riguroasă a probelor me
canice si tehnologice. Sînt sarcini
pentru a căror înfăptuire este ne
voie. înainte de . toate, de o strînsă
si exigentă conlucrare intre con
structori. montori. beneficiari de
investiții si furnizori de utilaje, de
eforturi
stăruitoare si concertate
pentru solutionarea rapidă a orică
rei probleme de care depinde fina
lizarea neîntîrziată a lucrărilor pe
șantiere.
Cerința actuală a întăririi conlu
crării dintre toti factorii angajați în
realizarea noilor investiții este im
pusă de situația de fapt în care se
găsesc un sir de obiective din in
dustria minieră, industria chimică,
industriile metalurgică si a energiei
electrice. Este vorba de stocuri des
tul de mari, ca tonai si valoare, de
utilaje nemontate, din care o parte
însemnată au durata de staționare
depășită ; de fronturi de lucru in
sistent solicitate, dar nenredate încă

Toate obiectivele
de investiții
în funcțiune la termen I

I

lor de materiale. Acolo unde sînt
bine organizate, unde se respectă
întocmai structura optimă pe mese
rii si nivelul de calificare prevăzut,
acolo unde organele si organizațiile
dd' partid acționează zi de zi pentru
înțelegerea clară a responsabilități
lor ce revin fiecărui comunist, fie’ cărui constructor, brigăzile complejțe
si-au demonstrat din plin superio
ritatea. capacitatea de mobilizare a
oamenilor, de folosire judicioasă a
potențialului tehnic de care dispun.
Pe șantiere, ca si în celelalte sec
toare ale producției materiale, fie
care zi si oră de lucru au dobîndit acum o dimensiune si o valoare
deosebite, deoarece bătălia pentru
înfăptuirea obiectivelor acestui cin
cinal a intrat intr-o fază decisivă.
In perioada imediat următoare, un
număr important de capacități noi.
la care se adaugă cele cu termene
expirate, urmează să intre în func
țiune. Asa cum a subliniat tovară
șul Nicolae Ceausescu, secretarul
general al partidului, înfăptuirea
planului de investiții la toate capitolele sale si. în primul rînd. darea
în exploatare a tuturor capacităților
productive condiționează nemijlocit
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Noi capacități
de producție
in funcțiune
VASLUI
Zilele acestea, oamenii mun
cii de la întreprinderea de rul
menți din Bîrlad au pus în
funcțiune o nouă capacitate de
producție de 750 tone piese for
jate pe an. actionînd în acest
fel pentru aplicarea în viată a
indicațiilor tovarășului Nicolae
Ceausescu de a se alunge aici
la o producție anuală de 50 mi
lioane bucăți rulmenți. în ace
lași timp, constructorii vaslu
ieni fac ultimele pregătiri pen
tru a racorda la circuitul eco
nomic un alt important obiec
tiv industrial — întreprinderea
filatura de vigonie dțn orașul
Negrești. De subliniat că. nu
mai în perioada care a trecut
de la Congresul al XII-lea al
partidului, au intrat în produc
ție in acest iudet. ca urmare a
înfăptuirii unui mare volum de
investiții, 120 noi obiective și
capacități de producție, au fost
aplicate
79 tehnologii noi și
asimilate în fabricație 165 oroduse cu performante tehnice si
calitative ridicate. (Petru Necula. corespondentul „Scânteii").

GIURGIU
în dimineața zilei de marți.
6 noiembrie, ing. Ștefan Manea,
directorul general al Combina
tului chimic din Giurgiu, ne-a
comunicat un succes de seamă
al acestui * puternic colectiv
muncitoresc : realizarea primei
șarje de pigmenți coloranti antrachinonici, produs care se fa
brică Pentru prima oară în tara
noastră. Astfel, o nouă si mo
dernă instalație de concepție
românească a început să produ
că. iar primele loturi de colo
ranti au si fost livrate benefi
ciarilor. Muncitorii si specialiștii
combinatului dedică acest suc
ces marelui forum al comuniști
lor. cel de-al XlII-lea Congres
al partidului. (Petre Cristea, co
respondentul „.Scînteii").

(Continuare în pag. a IV-a)

Marelui forum
al comuniștilor
însuflețitor raport
al oamenilor muncii
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Conferințele
organizațiilor
©Ki județene de partid
în atmosfera de entuziasm și pu
ternică mobilizare ă întregului nos
tru popor în muncă pentru obți
nerea de noi -și mărețe realizări pe
calea făuririi societății socialiste
multilateral dezvoltate — atmosferă
ce caracterizează aceste zile pre
mergătoare marelui forum al comu
niștilor români — în 18 orașe re
ședință de județ s-au desfășurat,
miercuri, lucrările conferințelor de
dare de seamă și alegeri ale orga
nizațiilor județene de partid. Au
luat parte membrii comitetelor ju
dețene de partid și ai comisiilor de
revizie ale organizațiilor respective,
delegații aleși la conferințele orga
nizațiilor de partid comunale, oră
șenești și municipale. Au luat
parte, de asemenea, membri și
membri supleanți ai Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
membri ai C.C. al P.C.R. și ai gu
vernului, reprezentanți ai unor in
stituții centrale, ai organizațiilor
de masă și obștești.
La conferințe au participat ; to
varășa Elena Ceaușescu — la Ar
geș ; tovarășii Ion Radu — Ia Arad ;
Ilie Verdeț — Ia Bacău ; Ion Stoian
— la Bihor ; Constantin Dăscălescu
— la Brașov ; Iosif Banc — la
Buzău ; Alexandrina Găinușe — la
Călărași ; Gheorghe Oprea — la
Cluj ; Ion Dincă — la Constanța :
Petru Enache — la Covasna ; Emil
Bobu — la Dolj ; Nicolae Constantin
— la Galați ; Ion Coman — la Hu
nedoara ; Lina Ciobanu — la Iași ;
Ludovic Fazekas — la Neamț ;
Constantin Olteattu — la Olt ;
Ștefan Andrei — la Teleorman ;
Miu Dobreseu — la Vîlcea.
Din. partea secretarului general al
partidului, președintele Republicii,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, participanților la conferințe, tuturor co
muniștilor și oamenilor muncii din
județele respective le-au
fost
transmise un salut fierbinte, feli
citări pentru contribuția adusă la
marile realizări obținute în înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al
XII-lea și Conferinței Naționale ale
partidului, in îndeplinirea planului
pe acest an și pe întregul cincinal,
precum și urări de noi și mari
succese în opera de edificare a
societății socialiste multilateral dez
voltate, în îndeplinirea hotărîrilor
și orientărilor ce vor fi adoptate
de cel de-al XlII-lea Congres.
Dind glas voinței neclintite a co
muniștilor. a tuturor oamenilor
munții din patria noastră. particTpanții la conferințe și-au exprimat,
într-o atmosferă de puternic entu
ziasm. de vie satisfacție, totala adeziune față de hotărirea Plenarei
C.C. al P.C.R. privind realegerea
tovarășului Nicolae Ceausescu, la
Congresul al XlII-lea al partidului,
în suprema funcție de secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro, mân. ' exprimîndu-și convingerea
fermă că acest act politic fun
damental reprezintă cea mai sigură
garanție a înfăptuirii neabătute a
politicii interne si internaționale a
partidului și statului nostru, a hotărîrilor istorice ce vor fi adoptate
de marele forum al comuniștilor
români, a telurilor luminoase ale
socialismului și comunismului în
patria noastră — Republica Socia
listă România.
Cu entuziasm și voință unanimă,
conferințele au adoptat în acest
sens hotărîri proprii, prin care
delegații la apropiatul Congres al
partidului au primit mandat să sus
țină realegerea tovarășului Nicolae
Ceaușescu. cel mai iubit fiu al
națiunii noastre, in funcția de secretar general al partidului.
Conferințele au dezbătut, CU
exigentă si responsabilitate comu
nistă. modul în care organele și
organizațiile de partid îsi îndepli
nesc rolul ce le revine in condu
cerea întregii activități — politi
ce. economice, sociale si educati
ve — din județele respective, adoptînd măsuri corespunzătoare în

vederea creșterii capacității politia programelor naționale elabora
te din indicația și sub conducerea
co-organizatorice si politico-educa
tive a organizațiilor de partid, an
nemijlocită a secretarului general
gajării ferme a fiecărui comunist
al partidului, tovarășul Nicolae
în unirea forțelor pentru realizarea
Ceaușescu, pentru obținerea unpr
exemplară a sarcinilor de plan pe
recolte sigure și stabile, precum și
anii 1984 și 1985 și pregătirea
pentru încheierea in cel mai scurt
condițiilor necesare înfăptuirii otimp a tuturor lucrărilor agricole
din toamna acestui an.
biectivelor economico-sociale pe
perioada 1986—1990. a politicii
O atenție deosebită s-a acordat,
partidului în toate domeniile de
în cadrul dezbaterilor, problemelor
activitate.
privind creșterea nivelului de trai
Lucrările conferințelor județene
și ridicarea continuă a calității
vieții, perfecționarea continuă a
s-au caracterizat printr-un puternic
caracter de lucru, prin spirit ana
activității desfășurate de instituții
le democrației noastre muncitorești,
litic. critic si autocritic, punînd pe
întărirea ordinii și disciplinei, in
prim olan problemele prioritare ale
tensificarea muncii politico-ideolodezvoltării economico-sociale a ju
gice, a activității
politico-educa
dețelor. modul în care sint înde
tive pentru creșterea spiritului
plinite hotărîrile partidului, legile
țării. în centrul dezbaterilor s-a
de combativitate al comuniștilor, a
aflat analiza, profundă si respon
conștiinței revoluționare, patriotice
sabilă. a îndeplinirii hotărîrilor
a tuturor oamenilor muncii.
Congresului al XII-lea ;și Conferin
Conferințele au exprimat totala
ței Naționale ale partidului, relevinadeziune și aprobare a comuniști
du-se justețea acestor hotărîri.
lor. a tuturor cetățenilor, fără deo
puternic «infirmate de viată, rolul
sebire de naționalitate, la politica
lor în înflorirea tuturor localități
externă a partidului și statului,
lor. a județelor respective, in
care corespunde întru totul intere
dezvoltarea generală a tării in pe
selor fundamentale ale națiunii
rioada care a trecut de la ultimul
noastre socialiste, servește cauzei
Congres.
generale a socialismului, păcii și
Conferințele au dat o înaltă
progresului în .lume. S-a dat o
apreciere rolului hotărâtor al toînaltă apreciere rolului deosebit al
varășului Nicolae Ceaușescu în
secretarului general al partidului,
elaborarea și transpunerea în viată
inițiativelor și acțiunilor concrete
a întregii politici a partidului și
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu.
statului, a programelor de dezvol
ale României socialiste, consacrate
tare și înflorire multilaterală a
dezarmării, și în primul rind celei
patriei noastre socialiste, in întă
nucleare, securității ne continentul
rirea rolului conducător al parti
european și în întreaga lume, dez
dului. în dobindirea succeselor is
voltării libere a tuturor popoarelor,
torice ale poporului român. în
colaborării egale între statele lu
perioada dintre cele două congrese.
mii. Datorită acestei politici, activi
Delegații la conferințele județene
tății neobosite a tovarășului Nicolae
au dezbătut și aprobat proiectul de
Ceaușescu, România se bucură
Directive ale Congresului al XlIIastăzi de un mare și binemeritat
lea al partidului, document progra
prestigiu internațional.
matic ce prefigurează ample per
în conformitate cu prevederile
spective ale dezvoltării patriei, dind
Statutului partidului și criteriile
_______
o înaltă apreciere contribuției ne
stabilite de plenara Comitetului
mijlocite. de inestimabilă valoarea
Central, conferințele organizațiilor
tovarășului Nicolae Ceaușescu la
județene de partid au ales noile
elaborarea și fundamentarea aces
organe conducătoare ale organiza
tui document, care trasează în mod
țiilor respective, delegații pentru
științific coordonatele înaintării
Congres și au desemnat candidați!
ferme a patriei noastre pe calea
pentru organele centrale de partid.
progresului economic și social, asi
In funcția de prim-secretari ai
gură condițiile necesare pentru tre
comitetelor județene de partid au
cerea României socialiste într-o eta "fost aleși tovarășii : Aron Pavel —
pă nouă, superioară de dezvoltare.
la Arad ; Constantin Zanfir — la
Analizind activitatea desfășurată
Argeș ; Ion Băluță — la Bacău ;
de organele și organizațiile de
Laurean Tulai — la Bihor; Marin
partid pentru îndeplinirea exemNedeleu — la Brașov ; Vasile Ca* piară ă Obiectivelor ce le-âu stat rolică — la Buzău : Dumitra Bejan
in față, precum și sarcinile ce
— la Călărași ; Ioachim Moga —
decurg din planul de dezvoltare ela Cluj ; Nicolae Mihalache — la
conomico-socială a judetelor în
Constanța : Ștefan Rab — la Cocincinalul 1986—1990.
conferințele
vasna ; Gheorghe Stoica — la
au stabilit măsuri concrete menite
Dolj ; Marin Enache — la Galati ;
să ducă la perfecționarea activită
Radu Bălan —. la
Hunedoara ;
ții economice și sociale, la îndepli
Leonard Constantin — la Iași ;
nirea tuturor indicatorilor de plan
Maria Gheorghe — la Neamț ;
și a angajamentelor asumate. la
Vasile Bărbulescu — la Olt; Teo
folosirea eficientă a tuturor posi
dor Roman — la Teleorman ;
bilităților și resurselor materiale și
Venerica Patru — la Vîlcea.
umane existente în fiecare județ.
în încheierea lucrărilor, confe
O atenție deosebită s-a acordat, in
rințele au adoptat. într-o atmosferă
timpul lucrărilor, ridicării, perma
de puternic entuziasm, telegrame
nente a nivelului tehnic si cali
adresate secretarului general al
tativ al produselor, sporirii produc
partidului, tovarășul Nicolae
tivității muncii, realizării planului
Ceaușescu. Telegramele dau glas,
de investiții si a producției pentru
cu profund respect si înaltă consi
export, utilizării cu randament su
derație. deplinului atașament al
perior a capacităților de producție,
comuniștilor, al tuturor oamenilor
economisirii stricte si valorificării
muncii la politica științifică, clar
depline a materiilor prime, com
văzătoare a partidului și statului
bustibililor si energiei, recuperării
nostru, adeziunii totale la hotărirea
si refolosirii materialelor rezultate
Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire
din procesele de producție si con
la realegerea tovarășului Nicolae
sum. reducerii costurilor de pro
Ceaușescu. la al XlII-lea Congres,
ducție. cu deosebire a cheltuielilor
în funcția supremă de secretar gemateriale, creșterii substanțiale a
rieral al partidului, Telegramele
eficientei economice în unitățile in
exprimă angajamentul ferm al
dustriale si agricole din județe. în
comuniștilor, al tuturor oamenilor
toate ramurile si sectoarele econo
muncii de a acționa cu înaltă răs
miei naționale.
pundere. cu dăruire și abnegație
în cadrul dezbaterilor, un loc im
revoluționară pentru transpunerea
portant l-au ocupat problemele
în viată a hotărîrilor ce vor fi
dezvoltării și modernizării agricul
adoptate de Congres, pentru înfăp
turii. ramură de bază a economiei
tuirea mărețului Program al parti
naționale, exprimîndu-se hotărirea
dului de dezvoltare multilaterală a
fermă de a se acționa pentru
patriei pe calea socialismului si
transpunerea integrală în viață
comunismului.
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STADIUL RECOLTĂRII PORUMBULUI. Cifrele înscrise pe hartă
reprezintă, în procente, pe județe, suprafețele de pe care a fost strins
porumbul pină in seara zilei de 6 noiembrie. (Date comunicate de
Ministerul Agriculturii).

® Pînă în seara zilei de 6 noiembrie po
rumbul mai era de recoltat de pe 150 000 hec
tare, sfecla de zahăr - de pe 17 000 hectare, iar
orezul - de pe 1 900 hectare.
• Timpul înaintat impune o puternică mo
bilizare a forțelor de la sate pentru încheierea
tuturor lucrărilor de recoltare pînă la sfîrșitul
acestei săptămîni.
® Sînt necesare eforturi stăruitoare pentru
depozitarea grabnică și fără pierderi a între
gii producții culese și aflate încă pe cîmp, pen
tru livrarea neîntîrziată a tuturor cantităților
de produse prevăzute la fondul de stat.
• Toate tractoarele disponibile trebuie
concentrate la executarea în cel mai scurt
timp a arăturilor adinei pe toate suprafețele
^planificate.

i TARA - UN VAST SI DINAMIC ȘANTIER
^O^AL MARILOR ÎMPLINIRI SOCIALISTE
.W

învingătorii muntelui de la Roșia Poieni
Roșia Poieni. 1984. Un
imens șantier în inima
Munților Apuseni. Aici to
tul sfidează obișnuitul : di
mensiunile gigantice ale
mașinilor și utilajelor din
carieră, formele de relief
bizare, sculptate de mina
omului cu scop anume.

timpul extrem de scurt în
care s-au produs aceste
schimbări de... relief si alte
schimbări, nu atît de fra
pante. „la vedere", dar
profunde si ireversibile.
Totul a căpătat contur nu
mai in cițiva ani, mai exact
în perioada care a trecut

de la Congresul al XII-lea
în urmă cu opt ani. se
al partidului. în acest răs cretarul general al parti
timp, conform programului dului
nostru.
tovarășul
partidului privind dezvol Nicolae Ceaușescu. aflat in
tarea bazei de materii vizită de lucru în județul
prime a tării, s-au pus ba
zele valorificării complexe
Anica FLOUESCU
a zăcămintelor cuprifere
de la Roșia Poieni.
(Continuare in pag. a V-a)

Przn munca întregului popor
Am pretenția că-mi
cunosc tara. Că nu
trece o săptămină. o
lună în care să nu
vizitez un oraș, un
sat. un iudet. Să nu
străbat, cu- piciorul,
cu trenul, cu mașina
sau cu avionul, spa
tiile atît de familiare,
de aproape de inimă.
Si o cunosc nu de azi.
de ieri, ci de peste
sase decenii. în pere
grinările de altădată
întîlneam. dună cen
tre cu oarecare înfă
țișare
prosperă.
si
multe, prea multe lo
calități.. sate, orașe,
regiuni întregi orop
site neglijate, rămase
în urmă. Aproape niș
te ..terra deșerta", cu
un soi de sate ador
mite într-un fel de amortire
mucezîndă.
ori niște tîrguri în
care asa cum le-a ca
racterizat un mare
scriitor, „nu se întîmnla nimic". De pildă,
de la mine, din Mol
dova. as cita Fălticerii. Tg. Neamț. Dorohoi. Tg. Frumos.
Pașcani. Si asta ca să
nu cobor la Făurei
sau Fetești, la Tulcea
sau la Medgidia, la
Călărași sau Oltenița,
la Zi.mnicea sau Co
rabia. De fapt. înșir
aici niște denumiri
sub care noile gene
rații nu-si pot închi
pui cîtă sărăcie, cîtă
^lipsă de solicitudine.

cîtă nepăsare, toate
botezate ..originalita
te". .pitoresc", „tra
diție". Expresii carenu erau decît un mod
de a compromite aceste nobile notiuni.
De la revoluția din
August, si mai cu seamă de do-uă decenii
încoace, condiția de
regiuni oropsite, de

ÎNSEMNĂRI
de Dumitru ALMAȘ
orașe ..în care nu se
întîmplă nimic" s-a
redus, s-a îngustat, a
dispărut de pe terito
riul patriei. Ideea de
a scrie aceste însem
nări mi-a sugerat-o
proiectul de Directi
ve ale Congresului al
XlII-lea al partidului,
unde se vorbește de
dezvoltarea județelor
si sistematizarea economico-socială a teri
toriului : „în cincina
lul viitor va continua
politica de amplasare
rațională a forțelor
de producție pe întreg
teritoriul tării, asigurindu-se realizarea în
fiecare iudet a unui
volum de activitate economică ne locuitor
de cei puțin 80 000 lei
anual".

E impresionant să
constati că tot ceea ce
si-a propus partidul
nostru, a stabilit, ca
directive, ca proiecte,
ca planuri cincinale, a
înfăptuit. Cu ajutorul
întregului ponor. Cu o
muncă eroică, adesea
în condiții de epopee:
vezi
hidrocentralele
de ne marile rîuri.
Transfăgărăsanul. Ca
nalul Dunăre — Ma
rea Neagră. O dezvol
tare economică rațio
nală. prin | valorifica
rea tuturor bogățiilor
specifice fiecărei re
giuni. oricât de mo
deste si. mai ales, gri
ja de a aduce regiu
nile neglijate, rămase
în urmă, la nivelul, la
numitorul comun al
dezvoltării
prospere
a întregii țări. Numai
asa tara poate fi bo
gată. Acesta este unul
din principiile socia
lismului : de a nu se
speria nici de sărăcia
unor teritorii, nici de
efortul mare, si de
multe ori chiar ex
traordinar. de a valo
rifica, de a spori pu
ținul oferit de natură,
cu ajutorul tehnicii si
mai ales al oamenilor
care nu precupețesc
nimic ca regiunea, sa
țul. orașul lor să aiungă în frunte. A
fost o vreme cînd

(Continuare
in pag. a V-a)
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CONFERINȚE ALE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID
ARGEȘ
Intr-o atmosferă de profundă angajare
patriotică, de entuziastă mobilizare revolu
ționară. Conferința organizației Județene
de partid Argeș a dezbătut cu răspundere
comunistă, în spirit critic și autocritic, ac
tivitatea desfășurată de organele și organi
zațiile de partid, de toți cei ce muncesc pe
acest străvechi pămînt românesc, înflorit
în anii socialismului, pentru înfăptuirea
hotăririlor Congresului al XII-lea și ale
Conferinței Naționale ale partidului.
Lucrările conferinței au fost onorate de
participarea tovarășei academician doctor
inginer ELENA CEAUȘESCU, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
Delegații și invitații la conferință au
făcut o caldă și entuziastă primire tova
rășei Elena Ceaușescu, manifestîndu-și
bucuria de a primi în mijlocul lor pe emi
nentul activist de frunte al vieții politice,
sociale și cultural-științifice din țara noas
tră, savant de renume mondial, care aduce
o deosebită contribuție la puternica dez
voltare și afirmare a științei românești.
Tovarășa Elena Ceaușescu a transmis delegaților, tuturor comuniștilor și oamenilor
muncii argeșeni un salut fierbinte din
partea secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a conducerii
partidului, felicitindu-i pentru rezultatele
dobindite în, toate sectoarele activității ma
teriale și spirituale, adresîndu-Ie urări de
noi succese in înfăptuirea mărețelor obiec
tive ce vor fi stabilite de către Congresul
al XIII-lea al P.C.R., subliniind, totodată,
răspunderile mari ce revin organelor și or
ganizațiilor de partid in unirea eforturilor
celor ce muncesc în județul Argeș pentru a
obține în continuare rezultate pe măsura
marilor investiții ale statului, a potenția
lului uman și material de care dispune ju
dețul.
Darea de seamă prezentată de tovarășul
Constantin Zanfir, prim-secretar al comi
tetului județean de partid, a pus în evi
dență eforturile depuse de comuniști, de
oamenii muncii pentru înfăptuirea inte
grală a sarcinilor actualului cincinal. S-a
reliefat faptul că au fost construite peste
400 de obiective, în valoare de 24 miliarde
lei, că se înregistrează o depășire a pro
ducției marfă industriale de 1,4 miliarde lei,
că aproximativ 80 la sută din volumul pro
ducției o reprezintă produsele de calitate
superioară. Darea de seamă a prezentat,
totodată, deficiențele, analizînd cauzele lor,
înfățișînd măsurile pentru înlăturarea lor.
Toți cei 23 de delegați care au luat cuvîntul în conferință au dat glas sentimen
telor de profundă recunoștință pe care oa
menii muncii din județ le nutresc față de
secretarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, față de tovarășa Elena
Ceaușescu, pentru grija deosebită pe care o
poartă dezvoltării județului, ca de altfel
întregii țări. Ei și-au exprimat adeziunea
deplină față de Hotărîrea Comitetului Cen
tral al P.C.R. ca tovarășul Nicolae
Ceaușescu să fie reales în suprema funcție
de secretar general al partidului, văzind în
aceasta chezășia supremă a mersului neabă
tut inainte al României pe calea socialis
mului și a comunismului.
Tovarășii Manole Bivol, prim-secretar al
Comitetului municipal Pitești al P.C.R., Simion Săpunaru, director al Centralei de
autoturisme, Ion Lăcău, miner la întreprin
derea minieră Cîmpulung-Muscel, Mihail
Petre Georgescu, director al Combinatului
petrochimic Pitești, Iancu Marin, secretar
al comitetului de partid de Ia întreprinde
rea de motoare electrice Pitești, ca și alți
vorbitori au evidențiat modul responsabil
în care comuniștii, colectivele muncitorești
din industria argeșeană au contribuit la bi
lanțul rodnic cu care organizația județeană
de partid Argeș întîmpină marele eveni
ment din viața partidului și a țării — Con
gresul al XIII-lea. Ei au insistat asupra
unor neajunsuri și s-au angajat să acțio
neze cu intransigență comunistă pentru eli
minarea acestora, în așa fel incit neîmplinirile semnalate să lase locul unor rezulta
te pe măsura zestrei tehnice existente, a
competenței profesionale a oamenilor
muncii.
Abordînd diferite probleme ale agricul
turii, tovarășii Marin Tudor, maistru la
S.M.A. Miroși, Adelina Popescu Oprea, di
rector al Direcției generale pentru agri
cultură și industrie alimentară Argeș, Ma
ria Chirită. președinte al C.A.P. Costești,
au insistat asupra măsurilor ferme ce tre
buie luate pentru generalizarea experienței
unităților fruntașe, eliminarea grabnică a
neajunsurilor care mai persistă, pen’ru a
se asigura în continuare dezvoltarea inten
sivă și modernizarea întregii agriculturi,
accelerarea creșterii producției vegetale și
animale, prin mai buna folosire a pămintului, prin aplicarea cuceririlor științei agrozootehnice.
In luările lor de cuvînt, tovarășii Marina
Toader, cercetător științific la filiala
ICECHIM a Combinatului petrochimic Pi
tești, Pîrvan Parnia, directorul Institutului
de cercetări pomicole Mărăcineni, s-au re
ferit la eforturile depuse de specialiști, de
cercetători pentru rezolvarea unor proble
me de stringentă actualitate ale economiei
județului, la sporirea contribuției științei la
îndeplinirea sarcinilor de plan și s-au an
gajat să militeze mai ferm pentru scurtarea
perioadelor de introducere in producție a
rezultatelor cercetării științifice, pentru re
zolvarea grabnică a unor probleme priori
tare din economia județului.
Activitatea organelor și organizațiilor de
partid pentru formarea și educarea omului
nou a ocupat un loc important în dezbate
rile conferinței. O parte din vorbitorii ci
tați, cit și tovarășii Gheorghe Oancea, primsecretar al Comitetului orășenesc de partid
Cimpulung Muscel, Gherghina Buzatu, pre
ședinta consiliului județean al sindicatelor.
Constantin Popescu, maistru la Schela pe
trolieră Poiana Lacului, Irina Teodora Nicolaescu, inspector general școlar. Dumitru
Dorobanțu, prim-secretar al Comitetului
județean Argeș al Uniunii Tineretului Cot
munist, au vorbit pe larg despre munca po

litică pentru unirea eforturilor comuniștilor,
ale tuturor oamenilor muncii in vederea în
deplinirii marilor obiective din programele
adoptate de Congresul al XII-lea al parti
dului, pentru formarea și întărirea conștiin
ței patriotice și revoluționare a celor ce
muncesc.
In unanimitate, delegații au aprobat
Hotărirea conferinței județene de partid
în care se prevede, printre altele': reali
zarea unei producții industriale de peste
55,1 miliarde lei în 1984 ; asimilarea unor
noi tipuri de autoturisme, a unor noi tipuri
de componente electronice, diversificarea
producției de motoare electrice ; amena
jarea pentru irigații, în cursul anului 1985,
a 16 380 de hectare, obținerea, in 1985, a
unor producții medii la hectar de 4 000 kg
grîu, 5 000 kg porumb boabe, 2 055 kg floarea-soarelui ; creșterea producției anima
liere și valorificarea superioară â acesteia.
Conferința a însărcinat Comitetul județean
de partid să acționeze mai stăruitor pen
tru ridicarea activității de îndrumare, con
trol și sprijin a comitetelor de partid mu
nicipal. orășenești, comunale si a celor din
întreprinderi pentru mobilizarea exemplară
a organizațiilor
de partid. de masă si
obștești, a organelor de conducere colectivă
din întreprinderi și unităti economice în
vederea pregătirii temeinice a condițiilor
necesare realizării sarcinilor ce le revin din
Planul național unic, pentru o urmărire
riguroasă a îndeplinirii tuturor indicatori
lor de plan în condițiile folosirii depline a
capacităților, forței de muncă si timpului
de lucru, a unei discipline ferme si respec
tării tehnologiilor de fabricație si sigu
ranței în exploatare a mașinilor și instala
țiilor. Pentru activitatea industrială
din
1985 și cincinalul 1986—1990, comitetele de
partid județean, municipal si
orășenești
vor mobiliza si sprijini organizațiile de
partid si organele de conducere colectivă,
toate organizațiile de masă si obștești să
acționeze perseverent și cu înaltă respon
sabilitate in vederea realizării ritmice a
nivelurilor de plan la producția fizică și va
lorică în structura prevăzută, pentru a pu
tea onora la timp obligațiile din contrac
tele interne si externe. Comitetul județean
de partid.
organele si organizațiile de
partid din agricultură vor acționa perma
nent pentru aplicarea de tehnologii mo
derne. asigurarea unor semințe din soiuri
și hibrizi de calitate si mare randament,
realizarea unei densități optime a plante
lor. efectuarea la timp si de bună calitate
a tuturor lucrărilor agricole: ele vor acorda
o atenție deosebită dezvoltării zootehniei,
creșterii producției animaliere și valorifi
cării superioare a acesteia.
Spiritul de inaltă responsabilitate pentru

ARAD
Caracterizată nrintr-o pronunțată atmos
feră de lucru, de înaltă exigentă revoluțio
nară, Conferința organizației județene de
partid Arad a prilejuit analizarea, în spi
rit critic si autocritic, a activității desfă
șurate de comuniști, de colectivele de oa
meni ai muncii din toate domeniile vieții
economico-sociale de pe aceste înfloritoare
si străvechi meleaguri românești pentru
înfăptuirea Programului partidului. în des
chiderea lucrărilor conferinței a luat cuvîntul tovarășul Ion Radu, membru supleant
al Comitetului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R.. care a adresat participantilor la conferință, tuturor comuniștilor si
oamenilor muncii din iudet din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al partidului, un cald salut tovără
șesc, revoluționar si felicitări pentru con
tribuția adusă la succesele obținute de po
porul român, precum si urările de a în
scrie noi si remarcabile realizări în înfăp
tuirea mărețelor obiective oe care le va
stabili Congresul al XIII-lea al partidului
în opera de edificare a societății socialiste
multilateral dezvoltate.
Darea de seamă prezentată de tovarășul
Pavel Aron, prim-secretar al comitetului
județean de partid, a relevat faptul că
producția industrială a județului este cu
311 la sută mai mare fată de anul 1980,
sporind într-un ritm anual de 7 la sută, că
întregul spor al producției s-a obtinut pe
seama creșterii productivității muncii, iar
în agricultură s-a realizat în cei 4 ani din
actualul cincinal o producție globală medie
anuală cu 15 la sută superioară cincinalului
anterior. Totodată, județul a beneficiat în
această perioadă de aproape 13 miliarde
lei investiții, ceea ce a condus la punerea
în funcțiune de noi si importante obiective
productive si social-culturale, printre care
si darea în folosință a 13 240 de aparta
mente.
în cursul dezbaterilor, cei 20 de vorbi
tori au abordat aspecte esențiale ale acti
vității organelor și organizațiilor de partid.
Tovarășii Nicolae Angheloiu. prim-secretar
al Comitetului municipal de partid Arad,
Aurel Ciorugă. director general al grupului
de întreprinderi producătoare de vagoane
Arad. Gheorghe Budișan. director la Schela
de producție petrolieră Pecica, Florin Jula,
secretar al comitetului de partid de la
Combinatul de îngrășăminte chimice Arad,
au evidențiat necesitatea de a se intensi
fica strădaniile colectivelor de muncă în
vederea creșterii nivelului tehnic si cali
tativ al producției, sporirii productivității
muncii, realizării la termen a unor obiecti
ve de investiții, reducerii mai accentuate a
cheltuielilor materiale, care să ducă la o
eficientă ridicată a întregii activități pro
ductive. Subliniind ponderea însemnată pe

stilului si metodelor de muncă ale organe
lor si organizațiilor de partid, ale ridicării
conținutului activității politico-educative la
cote calitativ superioare, vorbitorii Cornelia
Dumbrăvan, secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Ineu, Maria Bucur, inspec
tor general al inspectoratului școlar al ju
dețului, Gheorghe Blaj, președintele con
siliului județean al sindicatelor, Gheorghe
Petru Feies. prim-secretar al comitetului
județean U.T.C., au subliniat necesitatea
întăririi rolului de conducător politic al or
ganizațiilor de partid la locul de muncă,
al afirmării puternice a democrației mun
citorești.
în unanimitate participantii au aprobat
Hotărirea conferinței județene de partid,
care. între altele, prevede : în industrie —
adoptarea tuturor măsurilor necesare pen
tru realizarea indicatorilor planului pe
acest an, îndeosebi ai producției fizice și
exportului ; creșterea ponderii produselor
fabricate la nivel mondial de la 68,7 la sută
în 1985 la 95 la sută în 1990 în totalul
producției realizate ; în agricultură — vor
fi organizate 6 unităti etalon de producție
agricolă ; generalizînd experiența acumu
lată de unitățile fruntașe pe tară, se va
asigura obținerea unor producții de peste
20 mii kg porumb la hectar pe 31,4 la sută
din suprafața semănată cu această cultură
în județ. 8 000 kg grîu la hectar pe 10,2 la
sută din suprafață, 5 000 kg grîu la hec
tar pe 38,2 la sută din suprafață și 45 tone
sfeclă la hectar pe întreaga suprafață.
Adoptată prin aplauze îndelungate, în
TELEGRAMA ADRESATA C.C. AL P.C.R.,
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
se spune, printre altele : Intr-o deplină
unitate de gândire și acțiune, participanții
la conferință iși exprimă înalta apreciere
și profunda recunoștință față de strălucita
și prodigioasa activitate a secretarului
general al partidului pusă in slujba inte
reselor fundamentale ale poporului român,
a ridicării patriei socialiste pe noi culmi
de progres si civilizație.

Delegații la conferință, dind glas încre
derii unanime a comuniștilor, a locuitorilor
acestui județ în viitorul strălucit al patriei,
și-au exprimat adeziunea totală la pro
iectele documentelor de o excepțională
însemnătate ale Congresului ol XIII-lea,
elaborate sub îndrumarea și contribuția
hotărîtoare a secretarului general al parti
dului, documente care jalonează cu clar
viziune științifică mersul neabătut al Româ
niei spre zorii societății comuniste.

Reafirmind dorința fermă a organizațiilor
de partid, a comuniștilor, a tuturor oame

într-o emoționantă unanimitate de ginduri și simțire, participanții ta conferință au
dat glas adeziunii depline la conținutul do
cumentelor ce vor fi supuse aprobării Con
gresului al XIII-lea al Partidului Comunist
Român, au reafirmat hotărirea de neclintit
a colectivelor în care muncesc de a traduce
neabătut în viață directivele cu privire la
dezvoltarea economico-socială a României,
așa cum vor fi ele adoptate de Congres.

Cu profundă emoție, într-o atmosferă de
entuziasm patriotic ți revoluționar, delegații
la conferință au adoptat prin îndelungi
aplauze ți ovații o Hotărîre — ca document
special al conferinței - prin care încredin
țează delegaților mandatul de onoare ca,
in numele comunițtilor, al tuturor oamenilor
muncii din județul Argeș, să susțină propu
nerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să
fie reales de către Congresul al XIII-lea in
suprema funcție de secretar general al
Partidului Comunist Român.

Din Hotărîrea privind susținerea propunerii
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales
secretar general al partidului
Delegații la Conferința organizației județene de partid Argeș a P.C.R., îndepli
nind mandatul încredințat de către organizațiile de partid pe care le reprezintă și
exprimind voința fermă a celor peste 94 000 de comuniști, a tuturor oamenilor muncii
din județul Argeș, voință puternic manifestată cu prilejul adunărilor și conferințelor
de dare de seamă și alegeri, adoptă, cu profundă însuflețire, mindrie patriotică și
nemărginită dragoste, hotărirea de a susține cu toată căldura propunerea ca tovarășul
Nicolae Ceausescu, cel mai iubit și respectat fiu al poporului, să fie reales de către
Congresul al XIII-lea in inalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Ro
mân, garanția sigură a infăptuirii neabătute a politicii partidului nostru de puternică
înflorire a patriei și ridicare a nivelului de trai material și spiritual al poporului.
Reafirmind cu ardoare voința neabătută de a avea in continuare in fruntea
partidului și a țării pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, noi, participanții la conferință,
toti cei care trăim și muncim in județul Argeș știm că națiunea noastră va avea
astfel la cirma destinelor sale pe omul care și-a contopit viața cu idealurile supreme
ale partidului și ale patriei, pe revoluționarul neinfricat, care, din cea mai fragedă
tinerețe, s-a angajat in luptă dirzâ și a adus o uriașă contribuție la victoria revoluției
socialiste pe pămintul românesc, pe patriotul înflăcărat care, prin strălucitele sale
calități de conducător, prin 'încrederea nestrămutată in forțele creatoare ale poporului
și in viitorul luminos al țării, prin cutezanță, energie și neobosită activitate, și-a legat
pentru totdeauna numele de tot ce s-a făurit vreodată mai măreț și mai durabil pe
străvechiul pămint românesc.

CANDIDAȚII PENTRU ORGANELE CENTRALE ALE PARTIDULUI :
ELENA CEAUȘESCU, Manole Bivol, Gherghina Buzatu. Gheorghe Catană, Iile Cîșu,
Gheorghe Florea, Grigorie Ghiță, loan Giuvelcă, Simion Grama, Ion M. Nicolae,
Constantin Mitea, Ion Neamu, Ion Popa, Simion Săpunaru, Dumitra Smarandache,
Alexandra Stoian, Gheorghe Zamfirescu, Constantin Zanfir.

nilor muncii din județ, intr-o atmosferă do
puternic entuziasm, prin ovații și vii aplauze,
participanții la conferință și-au exprimat
cu tărie deplina lor adeziune față de
Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 27
iunie a.c., co in funcția supremă de secretar
general al P.C.R. să fie reales, la Congresul
al XIII-lea, cel mai iubit și devotat fiu al
națiunii noastre socialiste, ctitorul României
moderne - tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Din Hotărîrea privind susținerea propunerii
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales
secretar general al partidului
Mărețele realizări înscrise cu litere de aur in cartea împlinirilor socialiste din
ultimele două decenii, puternica dezvoltare a României pe plan economic, social ți
spiritual sint indisolubil legate de gindirea cutezătoare ți clarviziunea politică a
genialului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceauțescu, consacrată binelui
poporului, cauzei revoluționare a construirii pe pămintul patriei a celei mai umane
societăți din istoria omenirii. Hotărirea noastră exprimă totodată inalta recunoațtere
a remarcabilelor calități pe care le inmânunchează puternica personalitate a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, de încercat conducător de partid și de stat, strălucit promotor
al patriotismului revoluționar, al spiritului autentic de solidaritate internațională,
proeminentă personalitate a lumii contemporane, exponent consecvent al celor mai
inalte năzuințe de pace, progres și înțelegere in lumea întreagă.

CANDIDAȚII PENTRU ORGANELE CENTRALE ALE PARTIDULUI:
Nicolae Angheloiu, Pavel Aron, Aurel Cioruga, Eleonora Cojocaru, Ioan Cotoară,
Ana Ferencz, Viorel Igreț, Lucia-Elenuța-Petronela Morar, Teodor Năchescu, Ion
Radu, Alexandru Roșu, Ana Cornelia Șipoș, Doina Vasilescu.

BACĂU
Conferința
organizației
județene
de
partid Bacău a avut loc într-un climat de
puternică efervescentă revoluționară, de
nestăvilit avînt si muncă creatoare ce ca
racterizează. în aceste zile premergătoare
Congresului al XIII-lea. întreaga viată eco
nomică si socială a tării. Acest climat s-a
regăsit in conferință orintr-o analiză te
meinică. critică si autocritică, a activității
desfășurate de organele si organizațiile de
partid de Ia ultima conferință si oină în
prezent. în deschiderea lucrărilor conferin
ței, tovarășul Uie Verdeț. membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al C.C.
al P.C.R.. a transmis delegaților. tuturor
comuniștilor un vibrant si revoluționar
salut din partea conducerii partidului, a
secretarului său general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. felicitări organizației județene
de partid pentru succesele repurtate în pe
rioada scursă din actualul cincinal în înde
plinirea sarcinilor revenite din planul de
stat si a angajamentelor asumate în în
trecere, precum si urarea de a obține noi
succese în înfăptuirea mărețelor obiective
pe care le va stabili Congresul al XIII-lea.
Darea de seamă prezentată de tovarășul
Ion Bogdan Bălută. prim-secretar al comi
tetului județean de partid, a înfățișat pe
larg bogata activitate desfășurată de orga
nele si organizațiile de partid, rezultatele
pozitive obținute. S-a reliefat faptul că
există condiții ca oină la finele anului să
se realizeze o producție industrială supli
mentară. pe perioada scursă din actualul
cincinal. în valoare de anroaoe *1 miliarde
lei. concretizată în însemnate cantităti de
cărbune, energie electrică, produse petro
chimice. utilai tehnologic, masini-unelte.
țesături etc.
Pe parcursul dezbaterilor — în cadrul

cărora au luat cuvîntul 25 de vorbitori —
s-au analizat, cu înaltă exigență comunistă,
asnecte ale muncii politice desfășurate de
organizațiile de partid nentru creșterea ro
lului lor conducător în întreaga viată eco
nomico-socială, în unirea eforturilor tutu
ror oamenilor muncii în vederea îndepli
nirii exemplare a sarcinilor trasate de Con
gresul al XII-lea si Conferința Națională
ale partidului. Astfel, Nicolae Bejan. di
rectorul întreprinderii miniere Comănesti,
a raportat conferinței îndeplinirea cu 60 de
zile mai devreme a angajamentului anual
asumat în întrecere, dînd patriei o produc
ție suplimentară de 10 000 tone cărbune, iar
Valentin Anastasiu. directorul Combinatu
lui petrochimic Borzesti. a raportat că uni
tatea si-a sporit capacitatea de producție
prin intrarea în funcțiune a noi instalații.
Alti vorbitori, printre care Mircea Refec,
directorul Trustului
de forai-extractie
Moinești, Mihai Armașu, directorul Trus
tului antrepriză generală constructii-montai. Agurita Alexandrescu. directoarea Cen
tralei de confecții, Vasile Albu. prim-secre
tar al Comitetului municipal de partid
Bacău, au scos în evidentă, cu răspundere
comunistă, neajunsurile ce mai persistă
atît în realizarea ritmică a sarcinilor de
plan, în utilizarea potențialului tehnicomaterial si uman. în creșterea eficientei
economice, în activitatea de investiții, cit
si în ceea ce privește perfectionarea stilu
lui si metodelor de muncă ale organelor si
organizațiilor de partid. Tovarășii Nicolae
Leuștean, președintele cooperativei agricole de producție „Nicolae Bălcescu
,
**
Gheorghe Antochi. directorul general al
direcției agricole județene. Petru Plăcintă,
directorul Î.A.S. Avicola, relevînd rezulta
tele bune obținute în ultimul an în a

Intr-o atmosferă de puternică angajare
revoluționară, de vibrant entuziasm, exprimind simțămintele și voința unanimă a celor
peste 90 000 de comuniști, a tuturor oame
nilor muncii din județ, participanții au
adoptat Hotărirea conferinței prin care s-a
stabilit ca delegații din județul Bacău la
Congresul al XIII-lea al partidului să vo
teze
realegerea
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu in funcția supremă de secretar
general al partidului.

Participanții la conferință iși exprima întreaga lor admirație și gratitudine, sen
timentele de mindrie patriotică, față de activitatea laborioasă și multilaterală a to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, eminent conducător al
partidului și statului nostru, înflăcărat patriot și revoluționar, personalitate proemi
nentă a vieții politice internaționale, care și-a consacrat întreaga capacitate creatoare
prosperității poporului, infloririi patriei, cauzei socialismului, progresului și păcii in
lume. împreună cu intregul partid și popor, comuniștii, oamenii muncii din județul
Bacău au ferma convingere câ realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in fruntea
partidului reprezintă suprema garanție a întăririi necontenite a rolului conducător al
partidului in toate domeniile vieții sociale.

CANDIDAȚII PENTRU ORGANELE CENTRALE ALE PARTIDULUI:
Agurița Alexandrescu, Vasile Albu, Ion Angelescn, Vasile Ardeleanu, Ion Badea,
Ion Bogdan Băluță, Neculai Buzdugan, Elena Ciocan, loan Foriș, Voichița Iordache,
Natalia Jipa, Petru Plăcintă, Constanța Semeniuc, Adrian Stoica, Lili Pescaș-Sudu,
Otto-Dan Surulescu, Ilie Verdeț, Gheorghe Zărnescu.

BIHOR
-.. .

în municipiul Oradea s-a desfășurat, în
tr-un climat de vibrant natriotism si înal
ta responsabilitate comunistă. Conferința
organizației județene de partid Bihor.

• Aprobare deplină față de proiectele de documente ale Congresului
- cutezătoare și însuflețitoare programe de muncă pentru înflorirea
patriei, spre binele națiunii noastre socialiste
care agricultura o ocupă în economia ju
dețului. Doina Vasilescu. Erou al Muncii
Socialiste, președintele C.A.P. „Ogorul
**
din
Pecica. loan Miroiu. președintele C.U.A.S.C.
Sintana, Petru Crîsnic. mecanizator la
S.M.A. Siria. loan Trut. secretarul comite
tului comunal de partid Seleuș, au aratat
că, asa cum o demonstrează rezultatele ob
ținute de unitățile fruntașe, există mari
rezerve în realizarea unor producții agri
cole superioare.
In legătură cu cerințele perfecționării

Dînd o înaltă apreciere proiectelor de
Directive ale Congresului al XIII-lea, per
spectivelor luminoase pe care ele le prefi
gurează, pentru dezvoltarea
prezentă și
viitoare a țării, subliniind rolul hotărîtor
care revine tovarășului Nicolae Ceaușescu
în conceperea și elaborarea lor, conferința
o aprobat în unanimitate acest document.

Din Hotărîrea privind susținerea propunerii
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales
secretar general al partidului

• Pretutindeni, entuziastă unanimitate pentru realegerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al partidului
-garanția sigură a dezvoltării țării noastre pe calea progresului și
bunăstării, a civilizației socialiste

Înfăptuirea întocmai a acestor obiective a
fost exprimat in TELEGRAMA ADRESA
TA C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU, în care se subli
niază că delegații la conferință, dind glas
gindurilor și sentimentelor comuniștilor, ale
tuturor oamenilor muncii din județ, iși ex
primă via recunoștință pentru modul ma
gistral in care marele conducător al po
porului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
conduce destinele partidului și ale patriei,
pentru mărețele înfăptuiri revoluționare
obținute sub conducerea sa înțeleaptă. „Co
muniștii, toți oamenii muncii din județul
Argeș — se menționează in telegramă —
iși reînnoiesc angajamentul de a-și face în
mod exemplar datoria, sporind astfel con
tribuția județului la ridicarea patriei pe
culmile tot mai înalte ale Civilizației socia
liste și comuniste
'.
*

care participanții la conferință și-au expri
mat sentimentele de profundă dragoste și
respect pentru contribuția inestimabilă a
secretarului general al partidului la funda
mentarea istoricelor documente ale celui
de-al XIII-lea Congres, adeziunea lor de
plină la politica internă și externă a parti
dului și statului nostru.

gricultura județului, au scos în evidentă
rezervele mari. existente pentru creșterea
producției agricole prin stricta aplicare a
tehnologiilor înaintate, extinderea suprafe
țelor irigate, efectuarea unor lucrări de
îmbunătățiri funciare, folosirea gospodă
rească a fiecărei palme de pămint.
Substanțialele propuneri făcute de participanți în cadrul dezbaterilor se regăsesc
și in Hotărirea conferinței județene de
partid, din care desprindem : In industrie
— crearea condițiilor necesare creșterii pro
ducției industriale, astfel ca în 1990 să se
obțină o producție marfă cu 26,5 la sută
mai mare față de 1985 ; se va acționa hotărît pentru lărgirea bazei de materii prime
prin creșterea rezervelor de țiței, gaze na
turale, cărbuni și sare ; creșterea producti
vității muncii pînă în anul 1990 cu 45,9 la
sută și diminuarea cheltuielilor de produc
ție cu 85,3 lei la mia de lei producție mar
fă ; în agricultură se vor organiza loturi
intensive pe cel puțin 30 la sută din supra
fețele destinate principalelor culturi de pe
care să se obțină în medie, la hectar, 20 000
kg porumb știuleți, 40—50 000 kg sfeclă de
zahăr si 30—40 000 kg cartofi.
Aplauze prelungite au marcat momentul
adoptării in unanimitate a unei TELEGRA
ME ADRESATE C.|C. AL P.C.R., TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, prin

Luînd cuvîntul în deschiderea lucrărilor,
tovarășul Ion Stoian. membru sunleant al
Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C.
al P.C.R., a transmis, din partea conducerii
partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al P.C.R., un salut revolu
ționar. tovărășesc, tuturor comuniștilor, tu
turor oamenilor muncii — români, maghiari
si de alte naționalități — care trăiesc si
muncesc în strînsă unitate si frăție ne
aceste străvechi meleaguri românești. Vor
bitorul a arătat că, oornindu-se de la re
zultatele pozitive obținute în orimii Datru
ani ai acestui cincinal, conferința este che
mată să adonte măsuri menite să asigure
Înfăptuirea neabătută a obiectivelor orefigurate urin nroiectul de Directive ale Con
gresului al XIII-lea al partidului.
Sintetizînd în mod analitic, cu un pro
nunțat spirit critic si autocritic, principale
le concluzii desprinse din activitatea orga
nizației județene de partid. în anii care au
trecut de la Congresul al XII-lea. darea de
seamă prezentată de tovarășul Laurean
Tulai, prim-secretar al comitetului jude
țean de partid, a reliefat atît progresele
realizate în activitatea economico-socială.
cit si neaiunsurile existente, precum si căi
le de înlăturare a acestora. Amploarea
transformărilor înnoitoare realizate Pe me
leagurile Bihorului este ilustrată convin
gător de Cantul că producția marfă indus
trială a județului creste în acest an. fată
de 1980, cu 6,8 miliarde lei. respectiv cu 34
la sută, ca si faptul că în primii patru ani
ai cincinalului potențialul economic al ju
dețului s-a îmbogățit cu 380 obiective in
dustriale. agrozootehnice si social-culturale.
Un spațiu larg a fost acordat analizei
aprofundate a neajunsurilor manifestate în
unele sectoare de activitate, cu deosebire
în agricultura județului.
Cei 20 de delegați care au luat cuvîntul
au evidențiat experiența pozitivă a orga
nelor si organizațiilor de partid, au insis
tat cu deosebire asupra măsurilor ce
trebuie luate pentru înlăturarea deficien
țelor din activitatea unor unități indus
triale și agricole. Tovarășii Mihai Iosub,
directorul întreprinderii miniere Voivozi,

"
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Petre Carmazan. directorul trustului de
antrepriză generală pentru construcții in
dustriale Bihor. Alecu Paraschiv. urim-secretar al Comitetului municipal de partid
Oradea, Nistor Ciordas. prim-vicepreședinte al Consiliului popular județean Bihor, au
insistat în cuvîntul lor asuura măsurilor
Pe care organizațiile de uartid sînt hotărite să le aulice centru recuDerarea restan
telor la ntoductia fizică, pentru îndeplini
rea la timu si în bune condiții a sarcini
lor la exuort si investiții. în același spirit
de răspundere comunistă, izvorît din preo
cuparea de a pune mai bine în valoare po
tențialul agricol, tovarășii Gheorghe Laza.
directorul direcției agricole județene. Szasz
Katalin-Udiko, secretar al comitetului de
partid al C-A.P. Săcueni. loan CivarL se
cretarul comitetului comunal de partid
Nojorid, loan Bondar, președintele copsilijjlm âîti
bihduștjriâl
*
Sinmartin. s-au anga
jat șă acționeze cu eforturi sporite în ve
derea înfăptuirii marilor obiective ale noii
revoluții agrare, a obținerii unor producții
înalte, sigure și stabile. O atenție deose
bită au acordat în cuvîntul lor tovarășii
loan Popa, directorul direcției sanitare ju
dețene. Mihai Maghiar, secretar adjunct al
Comitetului orășenesc de partid Marghita.
Ana Săndulescu. secretar al comitetului 1 detean de partid, problemelor întăririi to
iului de conducător politic al organelor sl
organizațiilor de partid, formării si educării
omului nou. îmbunătățirii întregii activități
politico-educative.
Pe baza dezbaterii proiectelor de docu
mente pentru Congres, a propunerilor fă
cute, a fost adoptată Hotărirea conferinței
județene de partid, care prevede printre al
tele : în industrie depășirea în acest an a
planului producției marfă industriale cu
200 milioane lei, în agricultură — realizarea
în 1985 a unei producții de peste 8 000 kg
grîu la hectar, pe o suprafață de 13 310 hec
tare, peste 20 000 kg știuleți la hectar pe
24 500 hectare.
Intr-o atmosferă de puternic entuziasm,
participanții la conferință au adoptat o TE
LEGRAMA ADRESATA C.C. AL P.C.R.,
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
în care se arată că în cele 10 lnni ale anu
lui, producția-marfă industrială a fost de
pășită cu 306 milioane lei, în condițiile în
care la acest indicator se înregistrează o
creștere de peste 1,8 miliarde lei fată de
aceeași perioadă a anului trecut. Am obți
nut în acest an cea mai mare producție de
grin din istoria agriculturii județului, asigurind toate condițiile pentru a realiza 1»
1985 producții agricole superioare".
Intrecga desfășurare a lucrărilor confe
rinței a pus in evidență însemnătatea deo
sebită a documentelor ce vor fi adoptate
de Congresul al XIII-lea al partidului. Sub
liniind contribuția de inestimabilă valoare
teoretică și practică a tovarășului Nicolae
Ceaușescu la elaborarea și fundamentarea
lor, exprimîndu-se adeziunea deplină la
aceste documente, delegații au arătat că
înfăptuirea lor asigură accelerarea progre
sului
economico-social
multilateral al
României.

Dind expresie voinței ferme a comuniș
tilor, a tuturor locuitorilor județului, parti
cipanții la conferință, indeplinindu-și man
datul încredințat de organizațiile de partid,
de colectivele de oameni ai muncii pe care
le reprezintă, au adoptat prin îndelungi
aplauze și puternice ovații, ca document
special al conferinței, hotărirea prin core
susțin propunerea ca tovarășul Nicolae
Ceaușescu să fie reinvests in funcția su
premă de secretar general al partidului.

Din Hotărîrea privind susținerea propunerii
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales
secretar general al partidului
Dind glas voinței comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de pe meleagurile
Bihorului, participanții la conferința județeană de partid iși insușesc intru totul
Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu.
la Congresul al XIII-lea in inalta funcție de secretar general al partidului. Trăim cu
nețărmurita convingere, cu credința nestrămutată, asemeni tuturor fiilor patriei, că
această propunere izvorăște dintr-un cald și vibrant consens național, din dragostea,
respectul și recunoștința comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de
naționalitate, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, strălucit militant și patriot inflăCărat care s-a identificat cu aspirațiile și interesele fundamentale ale intregii națiuni,
punindu-și pecetea de lumină a gindirii și acțiunii revoluționare — in cei aproape 20
de ani de cind se află in fruntea partidului și a statului - pe cele mai nobile file
de epopee din munca ți lupta unui popor dornic să-ți făurească o viață demnă, liberă
ți independentă.

CANDIDAȚII PENTRU ORGANELE CENTRALE ALE PARTIDULUI :
Alecu Paraschiv, Maxim Berghianu, Dumitru Berinde, loan Bondar, Maria Caba,
Csucsuj Paraschiva, Ion Cumpănașu, Czege Alexandru, Maria Tamara Dobrin.
Cornel Iuga, Viorica Piscoi, Paula Prioteasa, Ana Săndulescu. Stan Soare, Ion
Stoian, Szabo Etneric, Ștefănoiu Constantin, Laurean Tulai, Sorin Ungur.
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CONFERINȚE ALE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PÂRTII
BRASOV
O profundă atmosferă de lucru, înaltă
responsabilitate comunistă, spirit revoluțio1 nar, manifestarea puternică a convingerii
că înfăptuirile de pînă acum vor constitui
baza unor și mai rodnice realizări viitoare
— iată, succint, coordonatele ce au caracte
rizat Conferința organizației de partid din
județul situat in inima țării — Brașovul.
La lucrările conferinței a participat tova
rășul Constantin Dăscăleseu, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., care a transmis din partea secreta
rului general al partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a
conducerii de partid, felicitări tuturor oa
menilor muncii din județ pentru contribu
ția adusă la marile realizări obținute de
poporul nostru în anul celei de-a 40-a ani
versări a libertății patriei, în intîmpinarea
Congresului al Xlll-lea al partidului și
urări de noi și tot mai mari succese în în
deplinirea sarcinilor ce le revin în măreața
operă de edificare a societății socialiste
multilateral dezvoltate în patria noastră.
Sintetizind preocupările principale din
domeniul muncii de partid, rezultatele ob
ținute în diferite domenii de activitate, da
rea de seamă prezentată de tovarășul Ma
rin Nedelcu, prim-secretar al comitetului
județean de partid, a înfățișat experiența
dobindită pînă în prezent și preocupările
prioritare pentru perioada ce urmează. Ș-a
relevat că, în acest județ, cu o producție
industrială pe locuitor de peste 111 000 lei,
producția marfă industrială a sporit cu 34,2
la sută față de anul 1979, aproape întreaga
creștere fiind obținută prin mărirea pro
ductivității muncii. Materializînd prevede
rile programelor privind asigurarea unor
producții stabile și sigure, și agricultura
județului și-a sporit livrările la fondul de
stat, existînd însă — a relevat darea de
seamă — importante rezerve și posibilități
de îmbunătățire a activității în acest sector.
Cei 25 de delegați participant! la dezba
1
teri au extins și aprofundat problematica
dării de seamă, referindu-se direct și con
cret la experiența colectivelor din care fac
parte, la sarcinile pe care le au de înde
plinit. Astfel, tovarășii Tarnea Nicolae, di
rector general al întreprinderii „Tractorul".
Vasile Ion, mecanic de locomotivă la De
poul C.F.R. Brașov, Paraschiva Costea.
prim-secretar al Comitetului orășenesc de
partid Săcele. Constantin Rătoi, secretar al
comitetului de partid de la întreprinderea de
autocamioane, raportînd conferinței succe
sele obținute în luna octombrie, lună record
a rezultatelor în producție, au insistat în
cuvintul lor asupra căilor de creștere în
continuare a productivității muncii, prin
promovarea perseverentă a progresului
tehnic, tot mai buna organizare a activită
ții, ridicarea calificării, întărirea ordinii și
disciplinei la fiecare loc de muncă. Tova
rășii Cornel Motoc, maistru la Combinatul
chimic Făgăraș. Doina Gabriela Dîrlău, di
rector adjunct la întreprinderea de comerț
exterior „Universal-autotractor". Ana Ciu
i pea. directoarea întreprinderii „Carpatex",
au stăruit asupra măsurilor preconizate de
organizațiile de partid si colectivele lor de
muncă pentru onorarea exemplară a sarci
nilor si contractelor pentru export.
Atît în darea de seamă, cît și in cuvintul
majorității delegaților. problemele promo
vării progresului tehnic, prioritatea pe Care
ele trebuie s-o aibă iii'activitatea organi
zațiilor de partid au ocupat un loc de
primă importantă în cadrul dezbaterilor.
S-a subliniat astfel că, în lumina Programului-directivă de cercetare științifică,
dezvoltare tehnologică și de introducere a
progresului tehnic în perioada 1981—1990 și
I direcțiile prioritare pînă în anul 2000. adoptat de Congresul al XII-lea al P.C.R.,
a indicațiilor și sarcinilor trasate în acest
i
domeniu de secretarul general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu, comitetul
a elaborat un plan
i județean de partid
tehnico-științifică,
complex de cercetare
constituind, totodată, un colectiv pentru
coordonarea și îndrumarea unitară a activității de cercetare în acest domeniu. De
legații au apreciat că în acest mod s-a
realizat o mai bună unire a forțelor din
întreprinderi, institute de cercetare știin
țifică- și inginerie tehnologică și din uni
versitate pentru soluționarea problemelor
majore ale economiei județului. în promo
varea pe scară largă a tehnicii și tehnolo
giilor de vîrf. au subliniat în mod deosebit
vorbitorii, județul Brașov a primit un spri. jin permanent și prețios din partea tova1 rășei academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, eminent om politic și savant de
renume mondial, care desfășoară o activi
tate laborioasă in conducerea partidului și
a tării, coordonînd cu înaltă competentă
cercetarea tehnico-științifică națională.
Pe fondul acestor rezultate pozitive, s-a
subliniat că organul județean de partid,
celelalte organe și organizații de partid
sînt chemate să dovedească prin fapte, și
In viitor, că înțeleg pe deplin valoarea ex
cepțională a tezei secretarului general al
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu
privire la intensificarea revoluției tehnicoștiințifice, ca factor hotărîtor pentru înfăp
tuirea obiectivelor dezvoltării economicosociale prevăzute în Directivele Congresu
lui al Xlll-lea al partidului.
Abordînd problemele perfecționării acti
vității organizațiilor de partid din agricul
tură, tovarășul Toma Cardoș, director al
Direcției generale pentru agricultură si in
dustria alimentară Brasov. Ioan Roth, secre
tarul comitetului comunal de partid Bunești.
S.a. au tinut să accentueze că, prin mai buna
utilizare a bazei tehnico-materiale, folosi-

rea mai gospodărească a fondului funciar,
este necesar să survină, chiar începînd cu
anul 1985, o cotitură hotărîtă spre obținerea
de recolte-record de pe suprafețe cît mai
mari de teren. Alți vorbitori, printre care
Kary Layos, președintele Consiliului unic
agroindustrial de stat și cooperatist Ghimbav. Ion N. Toma, directorul I.A.S. Prejmer,
au relevat posibilitatea întăririi sectoarelor
zootehnice, obținerii unor cantități mai
mari de produse animaliere, acoperindu-se
mai bine cerințele autoaprovizionării teri
toriale și livrările la fondul de stat.
Dezbaterea problemelor activității direct
productive s-a împletit strins cu analiza
muncii politico-ideologice și cultural-edu
cative, avînd ca finalitate certă ridicarea
conștiinței socialiste, a răspunderii oame
nilor muncii ca proprietari, producători și
beneficiari ai avuției naționale, întărirea
. continuă a unității tuturor cetățenilor, in
diferent de naționalitate, în realizarea mă
rețelor obiective ale edificării noii orînduiri
pe pămîntul scump al patriei.
Pe baza dezbaterilor, a propunerilor con
crete făcute, a fost adoptată o Hotărîre a
conferinței județene de partid din ale că
rei prevederi reținem : realizarea în anul
1985 a unei producții industriale suplimen
tare de 250 milioane lei ; ponderea produ. selor noi și modernizate să reprezinte 55
la sută ; diminuarea consumului energetic
pe fiecare produs cu peste 20 la sută in
1990 față de anul 1985 ; efectuarea de lu
crări de ameliorații pe aproape 9 000 hec
tare și extinderea suprafețelor cultivable
la 130 100 hectare pînă în anul 1990 ; creș
terea șeptelului în aceeași perioadă cu 22,7
la sută la bovine, 19,5 la sută la ovine, 4,7
la sută la porcine ; în domeniul ridicării
nivelului de trai se reține perspectiva dării
în folosință în cincinalul următor a unui
număr de 21 000 de apartamente ; se va
acorda o atenție deosebită stimulării și va-,
lorificării creației tehnico-științifice de
masă, în strînsă legătură cu cerințele ac
tuale și de perspectivă ale dezvoltării eco
nomiei.
Intr-o atmosferă de profundă angajare și
însuflețire, participanții la conferință au
adoptat o TELEGRAMA ADRESATA C.C.
AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE
CEAUȘESCU, în care se arată, printre altele : „Desprindem și reținem cu toată irăspunderea din proiectul de Directive ale
Congresului al Xlll-lea al partidului, document programatic de excepțională inseninătate, sarcinile importante care ne! revin pentru a contribui și în viitor, cu toate
forțele, priceperea și dăruirea, la înfăptui
rea Programului partidului, la dezvoltarea
multilaterală, economică și socială a jude
țului Brașov, a intregii țări, conștienți și

BUZĂU
Desfășurată într-o atmosferă de înaltă
exigență partinică și combativitate revo■ luționară. Conferința organizației județene
de partid Buzău s-a caracterizat printr-un
pronunțat spirit de lucru, de analiză te
meinică a activității desfășurate în perioada
care s-a scurs de la ultimele alegeri. Luind
cuvintul în deschiderea lucrărilor conferin
ței, tovarășul Iosif Banc, membru al
Comitetului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R., a transmis participanților.
tuturor comuniștilor și oamenilor muncii
de pe aceste străvechi și înfloritoare
plaiuri românești, un cald salut tovărășesc,
revoluționar din partea conducerii parti
dului. personal a secretarului general,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
felicitări
pentru rezultatele obținute în dezvoltarea
economico-socială a județului, precum și
urarea de a obține noi și tot mai mari
succese în îndeplinirea marilor sarcini ce
le revin în acest an. în 1985 și în viitorul
cincinal.
Darea de seamă prezentată de tovarășul
Vasile Carolică, prim-secretar al comite
tului
județean de partid, a evidențiat
realizările obținute în perioada 1980—1984,
în care producția-marfă industrială a crescut de la 15,5 miliarde lei la circa
21 miliarde lei ; în ultimii doi ani
s-au obținut cele mai mari recolte de grîu.
porumb si struguri, au fost date în folosință
11 683 apartamente și importante .edificii
social-cul turale.
Problematica bogată și complexă abor
dată în darea de seamă a fost aprofundată
de cei 21 de comuniști care au luat
cuvintul in cadrul dezbaterilor, subliniind
cu justificată mindrie realizările obținute
în actualul cincinal, creșterea rolului or
ganelor și organizațiilor de partid in condu
cerea întregii activități economice si sociale,
a muncii politico-ideologice si cultural-edu
cative. pentru întărirea spiritului de com
bativitate și dezvoltare a conștiinței revo
luționare, patriotice a comuniștilor, a
tuturor oamenilor muncii. Vorbitorii au
reliefat, de asemenea, importanța deosebită
a hotărîrțlor și documentelor care vor fi
adoptate la Congresul al Xlll-lea al parti
dului. s-au referit pe larg la prevederile
din planul de dezvoltare economico-socială
a județului în perioada 1986—1990.
Analizînd în spirit critic și autocritic
modul în care au acționat pentru îndepli
nirea sarcinilor ce le-au revenit din hotă
rîrile Congresului al XII-lea al partidului
pentru înfăptuirea planului în profil teri
torial. Constantin Dochia, prim-secretar
al Comitetului municipal Buzău al P.C.R.,
Florea Matei, director al schelei de pro
ducție petrolieră Berea, Gheorghe Lazăr,
maistru, secretar al comitetului de partid
de la întreprinderea de utilaj tehnologic,
V. Caraman, directorul Trustului I.A.S., au
arătat că rezultatele obținute puteau fi și

Mai mulți vorbitori, între care Gheorghe
Radu, prim-secretar al Comitetului orășe
nesc Rm. Sărat al P.C.R., Corneliu Andrei,
director al Antreprizei de construcții hidro
tehnice
Siriu, Gheorghe Dinu, Erou al
Muncii Socialiste, președintele cooperativei
agricole Smeepi, au relevat faptul că orga
nizațiile de partid, conducerile colective din
întreprinderi, șantiere și unităti agricole
trebuie să-și intensifice eforturile pentru
sporirea mai accentuată a productivității
muncii, ridicarea nivelului tehnic și cali
tativ al produselor.
Cu unanimitate de voturi fi.. fost aprobată
Hotărirea Conferinței organizației județene
de partid Buzău, în care se prevăd : în
industrie — realizarea, la nivelul anului
1990, a unei producții-marfă în valoare de
29 miliarde lei. îndeplinirea ritmică a
tuturor indicatorilor de plan ; în agricul
tură — mai buna organizare și folosire a
pămîntului, extinderea suprafețelor ame
najate pentru irigații, creșterea gradului
de mecanizare a lucrărilor ; în investiții și
construcții — asigurarea tuturor condi
țiilor pentru intrarea la timp în funcțiune
a noilor obiective prevăzute pentru 1985
și în cincinalul viitor.
Intr-o atmosferă de puternic entuziasm,
participanții la conferință au adresat o
TELEGRAMĂ C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, în care se
spune, printre altele : „Deplin încrezători
în viitorul luminos al patriei, magistral
prefigurat in proiectul de Directive ale
Congresului al Xlll-lea al partidului, ne
angajăm să acționăm cu dăruire și elan
patriotic pentru îndeplinirea exemplară a
sarcinilor de plan pe 1984 și 1985, precum
și a prevederilor viitorului cincinal".
Manifestîndu-și acordul deplin față de
proiectul de Directive ale Congresului al
Xlll-lea al partidului, elaborate sub directa
conducere și îndrumare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, participanții la confe
rință au aprobat în unanimitate documen
tele apropiatului forum al comuniștilor.
Totodată, au adoptat planul de dezvoltare
economico-socială a județului în perioada
1986—1990, care asigură Buzăului și în
viitor un puternic avînt al întregii activități
economice, sociale și spirituale.

Indeplinindu-și mandatul încredințat de
către organizațiile de partid și colectivele
de oameni ai muncii, participanții la con
ferință au adoptat, într-o atmosferă de
puternică însuflețire patriotică, prin puternice aplauze și indelungi ovații, ca
document special al conferinței, o hotărire
prin care au stabilit ca delegații comuniștilor buzoieni la Congresul al Xlll-lea să

ducerea consumului de materii prime si
materiale, combustibil si energie.
Referindu-se la sarcinile actuale din agri
cultură, Amfile Damian, directorul S.M.A.
Mînăstirea, inginera Aurica Vintilă. pre
ședinta C.A.P. Stupinele, cooperatoarele
Elena Lazăr, de la C.A.P. Dormărunt. si
Filofteia Lazăr, de la C.A.P. Valea Argovei, au analizat cu spirit de răspundere
activitatea mecanizatorilor, a cooperatori
lor din unitățile agricole pe care le repre
zintă și au ajuns la concluzia că producțiile
obținute pînă acum nu reflectă în întregime
adevăratele posibilități ale pămîntului de
mare productivitate din Bărăganul călărăsean.
Delegații au adoptat în unanimitate
Hotărirea conferinței județene de partid
în care sînt cuprinse prevederi concrete
menite să ducă la creșterea eficientei în
tregii munci, la ridicarea nivelului tehnic
și calitativ al produselor, întărirea ordi
nii și disciplinei’, valorificarea superioară
a materiilor prime, combustibililor Si ener
giei, sporirea producției agricole, perfecțio
narea activității organizatorice, a vieții in
terne de partid, politico-educative si cultural-artistice.
într-o atmosferă de entuziasm, expresie a
dragostei și stimei deosebite de care se
bucură din partea întregului nostru popor
secretarul general al partidului, participan-

Participanții la conferință au dat glas
aprobării lor depline față de proiectele de
documente ale Congresului al Xlll-lea,
împuternicind delegații din județul Brașov la
marele forum al comuniștilor din România
să voteze pentru adoptarea acestor proiec
te de documente, cu convingerea nestrămu
tată că ele prefigurează o nouă etapă de
progres și propășire în viața
patriei, în
viața întregii noastre națiuni socialiste.
Preluind ți amplificind atmosfera entu
ziastă din timpul dezbaterilor, participanții
la conferință au întărit, prin îndelungi aplauze ți ovații, imputernicirep dată delegaților la congres să susțină in unanimi
tate
realegerea
tovarășului
Nicolae
Ceauțescu în suprema funcție de secretar
general al partidului, chezășie sigură a în
deplinirii mărețelor sarcini care stau in fața
partidului și poporului, a continuării dru
mului avintat al României spre culmile lu
minoase ale socialismului și comunismului.
In acest sens, a fost adoptată o Hotărire
specială a conferinței.

Din Hotărirea privind susținerea propunerii
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales
secretar general al partidului
Dind expresie voinței vibrante, nestrămutate a tuturor membrilor de partid, o
tuturor fiilor patriei care trăiesc ți muncesc in județul Brașov - români, maghiari Și
germani - conferința organizației județene de partid, intr-o entuziastă și fermă una
nimitate, iși manifestă aprobarea deplină față de Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R.
din 27 iunie 1984 privind realegerea de către Congresul al Xlll-lea al Partidului Co
munist Român a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii noastre,
conducătorul încercat și clarvăzător al partidului ți poporului, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane, in funcția supremă de secretar general al partidului.
Strălucit militant revoluționar ți patriot înflăcărat, devotat pinâ la sacrificiu luptei
pentru îndeplinirea idealurilor de libertate ți independență ale națiunii noastre, to
varășul Nicolae Ceaușescu întruchipează cele mai nobile virtuți ale poporului român,
iar numele său de ctitor al României moderne, îngemănat pentru totdeauna cu istoria
cea mai rodnică a patriei, „Epoca Ceaușescu", este gravat in sufletul și cugetul nea
mului nostru, in conștiința umanității.
Reinvestirea tovarășului Nicolae Ceaușescu in inalta funcție de secretar general
al partidului, act politic de însemnătate istorică, constituie cea mai sigură garanție
că hotâririle ce vor fi adoptate de Congresul al Xlll-lea vor fi îndeplinite exemplar,
că poporul român, strins unit in jurul partidului, al secretarului său general, va indeplini neabătut programele de dezvoltare economico-socială a țării, incununind cu noi
izbinzi epoca pe care cu demnitate și mindrie o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu".

CANDIDATII PENTRU ORGANELE CENTRALE ALE PARTIDULUI
Ion Bucur, Dumitru Calancea, Maria Cebuc, Gheorghe Cioacă, Ana Ciurca, Constantin Dăscăleseu, loan Drăghici, Eduard Eisenburger, Ilarie Munteanu. Marin
Nedelcu, Filofteia Negruțiu, Nicolae Petrescu, Vasile Pungan, Constantin Rățoi.
Andrei Sorcoiu, Marin Stoianovici, Emilia Sonea, Teodor Șuteu, Nicolae Tarnea,
Dobra Tiron, Nicolae Vaidescu.

susțină din toată inima și să voteze in
unanimitate realegerea tovarășului Nicolae
Ceaușescu in funcția supremă de secretar
general al Partidului Comunist Român.

Din Hotărirea privind susținerea propunerii
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales
secretar general al partidului
Participanții la Conferința organizației județene Buzău a P.C.R. își însușesc cu
deosebită satisfacție și legitimâ mindrie patriotică și iși exprimă adeziunea deplină la
Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la realegerea, de către Congresul al
Xlll-lea, in funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și devotat fiu al poporului.
intr-o unitate neclintită de voință cu țara, dorința noastră fierbinte de a-l
a-l
avea în continuare în fruntea partidului pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitor al
României moderne, se întemeiază pe cele mai alese sentimente de stimă, prețuire și
respect față de activitatea sa pilduitoare pe care o desfășoară, în fruntea partidului
și a țării, pentru înfăptuirea politicii interne și externe a României socialiste.
Reinvestirea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar generai al
partidului, la Congresul ai Xlll-lea, constituie pentru comuniști, pentru toți locuitorii
județului Buzău, garanția cea mai sigură a înfăptuirii idealurilor noastre de muncă și
viață, a îndeplinirii neabătute a programului de edificare a socialismului și comunis
mului pe pămîntul patriei.

CANDIDATII PENTRU ORGANELE CENTRALE ALE PARTIDULUI :
Haralambie Alexa, Iosif Banc, Ioan Blag, Vasile Carolică, Nicu Ceaușescu, Stela
Chioveanu, Constantin Dinu, Elena Dumitrașcu, Alexandru Georgescu, Petre Gigea,
Gheorghe Lazăr, Maria Lazăr, Constantin Petre, Vasile Vîlcu, Gheorghe Voi nea.
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Momente de profundă semnificație pen
tru locuitorii meleagurilor călărășene. Con
ferința organizației județene de partid Că
lărași s-a desfășurat sub semnul unei pro
funde responsabilități si exigente comunis
te, al angajării depline pentru îndeplinirea
în cele mai bune condiții a sarcinilor si
angajamentelor asumate în perspectiva
apropiatului forum al comuniștilor. în des
chiderea lucrărilor conferinței a luat cu
vintul tovarășa
Alexandrina Găinușe, ■
membru a Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R.. care a transmis participanților, tuturor oamenilor muncii din județ,
un cald salut revoluționar din partea con
ducerii partidului, personal a secretarului
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. fe
licitări pentru succesele obținute în- dezvol
tarea multilaterală a iudetului, precum și
urarea de a obține noi si tot mai semnificative realizări în toate domeniile vieții
economiio-sociale.
Darea de seamă prezentată
.
___ de
_ tovarășul
_____ .....
Dumitru Bejan, prim-secretar al comitetu
lui județean de partid, analizînd în spirit
critic si autocritic modul în care se înfăp
tuiesc sarcinile multiple ce revin iudetu
lui Călărași, a evidențiat rolul si contribu
ția sporite ale organelor și organizațiilor de
partid, ale tuturor comuniștilor la buna
desfășurare a intregii activități, la mobili
zarea tuturor forțelor materiale si umane
pentru dezvoltarea acestui județ. în cîteva
cifre sintetice, bilanțul rodnic al anilor de
după Congresul al XII-lea înregistrează
creșterea producției industriale intr-un ritm
mediu anual de 14 la sută, sporirea Pro
ducției de cereale cu 30 la sută in 1984 fată

de 1980, crearea â 10 000 noi locuri de mun
că. construirea a mii de apartamente s.a.
Participanții la conferință au dezbătut pe
larg documentele programatice ale Congre
sului al Xlll-lea si planul de dezvoltare
economico-socială în profil teritorial al iu
detului în cincinalul viitor. Cei 24 de vor
bitori au relevat vasta activitate politicoorganizatorică. ideologică si culturai-educativă desfășurată de organele si organi
zațiile de partid pentru mobilizarea comu
niștilor. a tuturor colectivelor de oameni ai
muncii la îndeplinirea sarcinilor izvorite
din hotărîrile Congresului al XII-lea.
Cu toate realizările bune obținute pe an
samblul iudetului, asa cum au subliniat în
cuvintul lor tovarășii Gheorghe Dragomir,
prim-secretar al Comitetului municipal de
partid Călărași. Corneliu Velincov. directo
rul general al Combinatului siderurgic,
loan Cristea, directorul întreprinderii con
structoare de nave și piese turnate Oltenița,
sînt unităti care înregistrează restante în
realizarea planului pe acest an în special
la producția fizică. Este necesar — au sub
liniat în cuvintul lor tovarășii Victor Co
joacă. prim-secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Oltenița, Ioana Arbore,
secretarul organizației de bază de la în
treprinderea de confecții Călărași, Stoian Tudor, secretarul organizației de bază
de la întreprinderea materialelor de con
strucții Călărași — să se acționeze mult mai
energic pentru creșterea susținută a Pro
ducției si productivității muncii, pentru mai
buna folosire a capacităților de- producție
si a timpului de lucru, pentru valorifica
rea superioară a tuturor resurselor si re-

Intr-o atmosferă de vibrantă unitat
jurul partidului, al secretarului său gen
*
participanții la conferință au cerut delt
ților la Congresul al Xlll-lea, ca, in spi
Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 27 i
a.c., să voteze cu însuflețire realegi
tovarășului Nicolae Ceaușescu in fun
supremă de secretar general al partidi
adoptind în acest sens, prin îndelunc
aplauze și urale, o hotărire specială.

Asemenea întregului nostru popor, comuniștii, oamenii muncii, toți locuitorii ju
țului Călărași dau o inalta prețuire activității prodigioase, spiritului dinamic și revi
ționar, clarviziunii și perseverenței cu care, de peste 5 decenii, acționează cel mai ii
și stimat fiu al poporului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru înflorirea mi
laterală a patriei, pentru edificarea socialismului și comunismului in România, pei
pace, colaborare și înțelegere între toate popoarele lumii, pentru o lume mai bune
mai dreaptă pe planeta noastră.
In realegerea in suprema funcție de secretar general al partidului a tovarăși
Nicolae Ceaușescu, comuniștii, toți locuitorii județului Călărași văd cea mai sig
garanție a înfăptuirii viitorului strălucit pe care-l prefigurează apropiatul forum al pc
dului, pentru ridicarea scumpei noastre patrii pe cele mai inalte culmi de proc
și civilizație socialistă.

CANDIDAȚI! PENTRU ORGANELE CENTRALE ALE PARTIDULUI
Ion Albulețu, Damian Amfile, Dumitru Bejan. Vasile Dima, Alexandrina Găini
Elena Lazăr, Ioana Lăncrănjan, Ferdinand Nagy, Constantin Proca, Neagu Vas
Zaliaria.

CLUJ
Conferința organizației județene Cluj a
P.C.R. a dezbătut cu înaltă răspundere și
exigență revoluționară activitatea desfășu
rată de organele și organizațiile de partid

• Sprijin ferm politicii internaționale a României socialiste, con
sacrată păcii în lumea întreagă, cauzei nobile a libertății și progresului
tuturor popoarelor
mai bune dacă în toate unitățile -Indus
triale s-ar fi manifestat mai multăJ preo
cupare pentru folosirea tuturor rezervelor
interne și’ realizarea integrală a producției
fizice în structura sortimentală planificată.

Delegații la conferință, în numele cc
niștilor, al oamenilor muncii din județ,
aprobat în unanimitate proiectele de
cumente ale Congresului al Xlli-lea al P
dului Comunist Român, relevînd impor
ța lor deosebită în procesul dezvoltării
tinue, economice, sociale și culturale, o
dețului Călărași, unul din cele mai ti
județe ale țării.

Din Hotărirea privind susținerea propunerii
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales
secretar general al partidului

• Strins uniți în jurul partidului, al secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, vom acționa neabătut pentru îndeplinirea
sarcinilor pe acest an și pe întregul cincinal, vom asigura înfăptuirea
istoricelor hotărîri ce vor fi adoptate de înaltul forum al comuniștilor

convinși fiind că numai prin muncă asiduă
și atitudine de gospodari pricepuți se pot
asigura progresul și prosperitatea intregii
societăți, calitatea vieții și bunăstarea ma
terială și spirituală a tuturor
'.
*

tii au adoptat în unanimitate o TI
*
GRAMĂ ADRESATĂ C.C. AL P.C.R.,
VARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
care se exprimă deplina adeziune la 1
tica internă și externă a partidului și
tului nostru, se manifestă ferma con
gere că întreaga politică a P.C.R. cores]
de in cel mai înalt grad aspirațiilor
intereselor poporului român.

pentru înfăptuirea sarcinilor ce le-au re
venit din hotărîrile Congresului al XII-lea
și Conferința Națională ale partidului.
Luind cuvintul in deschiderea lucrărilor,
tovarășul Gheorghe Oprea, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
a adresat participanților la conferință din
partea conducerii partidului, a tovarășului
Nicolae Ceaușescu un cald salut tovărășesc
și felicitări comuniștilor, tuturor oamenilor
muncii din județul Cluj pentru contribuția
adusă la marile realizări obținute în cinstea
celei de-a 40-a aniversări a revoluției de
eliberare socială și națională, antifascistă
și antiimperialistă, a înaltului forum al parti
dului, precum și urarea de a obține noi . și
tot mai mari succese în îndeplinirea sar
cinilor ce le revin. în continuare au fost
reliefate direcțiile principale in care tre
buie să-și orienteze în viitor activitatea or
ganele și organizațiile de partid din județ.
Darea de seamă prezentată de tovarășul
Ioachim Moga, prim-secretar al comitetu
lui județean de partid, a evidențiat bogatul
bilanț de realizări obținut de comuniști, de
toți cei ce trăiesc și muncesc pe aceste
străvechi meleaguri românești în anii ac
tualului cincinal, contribuția tot mai în
semnată adusă de acest județ la dezvolta
rea potențialului economic și social al pa
triei noastre, cit și preocupările pentru în
lăturarea unor neajunsuri și direcțiile prin
cipale de acțiune pentru punerea în va
loare la un nivel superior a tuturor resur
selor materiale și umane. Au fost eviden
țiate bunele rezultate din domeniile învățămîntului, științei, culturii și artei.
Cei 26 de participanți' la dezbateri au
conturat larga arie de preocupări a orga
nelor și organizațiilor de partid din județ
pentru înfăptuirea prevederilor de plan și a
angajamentelor, reliefînd, totodată, atît îm
plinirile si neajunsurile care mai persistă,
precum și măsurile ce se impun pentru
perfecționarea în continuare a muncii de
partid. Tovarășii Constantin Crișan, primsecretar al Comitetului municipal de partid
Cluj-Napoca, Gligor Urs, directorul Combi
natului metalurgic din Cîmpia Turzii, Oc
tavian Cicoș, secretar al comitetului de
partid de la întreprinderea „Unirea", Ale-

xandru Cuc. directorul întreprinderii „T<
nofrig", au abordat aspecte esențiale r
vitoare la realizarea planului la orod
tia fizică si export, creșterea productivi
tii muncii, reducerea consumurilor de n
terii prime, materiale, energie si comb
tibil. înnoirea si modernizarea product
ridicarea nivelului calitativ al produsei
Jn cuvintul lor. tovarășii Ioan Pop, p
ședințele C.A.P. Frața, Vasile Buian, dir
torul trustului județean al întreprinderi
agricole de stat, Paraschiva Șinca, secre
al comitetului comunal de partid Luna,
arătat că deși au fost obținute an de
rezultate hurie în agricultură, acestea
reflectă pp Ufeplin. potenți.'dnl.rpal de'cj
dîs4ț)fm'd'‘jîiddțiu $ ft'u‘ .riîțeyât necesiți
sporirii .eforturilor pentru creșterea (.si:
stanțială a producțiilor agricole. Referi
d-u-se la faptul că județul Cluj dispune
un valoros potențial de cercetare și înv
țămint. tovarășii Gheorghe Marcu. direct
rul Institutului de chimie, Aurel Negucio
rectorul Universității clujene. Ștefan Opr
directorul Stațiunii de cercetare și prodi
ție pomicolă Cluj-Napoca, au evident
preocupările si acțiunile desfășurate peni
îmbunătățirea învățământului. Crestei
preocupărilor pc-ntru ridicarea nivelul
calitativ al activității politico-ideologice
cultural-educative a fost pe larg și term
nic examinată de tovarășii Aurel Rău, i
dactor-șef al revistei „Steaua", președinți
Comitetului municipal de cultură și educ
ție socialistă Cluj-Napoca, Letay Laț
redactor-șef al revistei „Utunk", A
Fărcaș, secretar al comitetului de part
de la combinatul de pielărie și în-călțămi
te „Clujana", și alții.
Conferința județeană a adoptat o Hotărî
care se referă la realizarea planului si a
gajamentelor pe acest an si pe 1985. a pr
vederilor viitorului cincinal. Astfel, se
acționa în industrie pentru : depăsir
substanțială a prevederilor la product
marfă vîndută si încasată, sporirea corn
nuă a volumului de mărfuri livrate la e
port, creșterea productivității muncii, sp.
rirea ponderii produselor noi si reproiect
te. în agricultură — creșterea substai
tială a producției agricole vegetale ,
animaliere, sporirea potențialului product
■ al pămîntului, realizarea unor ample lucră
de îmbunătățiri funciare.
Prin îndelungi aplauze, participanții
conferință au adoptat o TELEGRAM
ADRESATĂ C.C. AL P.C.R., TOVAR.
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, în care
arată : „în numele celor peste 117 000 <
comuniști, al tuturor oamenilor munr
clujeni — fără deosebire de național
tate — ne angajăm să participăm eu it
sul'lețire la înfăptuirea politicii știintif
ce a partidului, să vă urmăm și în viito
mult iubite si stimate tovarășe Nicolf
Ceaușescu, în tot ceea ce ginditi si >r
treprindeți pentru progresul patriei noa!
tre“.

In numele comuniștilor, al tuturor oami
nilor muncii din județ, participanții au apr<
bat in unanimitate proiectele de document
ale Congresului al Xlll-lea al partidulc
care trasează în mod științific și reali
coordonatele înaintării României pe cale
socialismului multilateral dezvoltat, a prt
greșului și civilizației.
Afirmind voința celor ce trăiesc și mur
cesc in județul Cluj, participanții la cor
ferință au adoptat, într-o atmosferă de pi
ternică însuflețire, cu patos revoluționa
hotărirea prin care se stabilește ca delege
ții la Congres să voteze in unanimitate, spr
binele și fericirea întregului popor, reale
gerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu i
inalta funcție de secretar general al parti
dului.

Din Hotărirea privind susținerea propunerii
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales
secretar general al partidului
Conferința organizației județene de partid, dînd expresie voinței ferme și dorin
ței fierbinți ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii de pe aceste străvech
meleaguri românești, fără deosebire de naționalitate, iși însușește și susține în una
nimitate Hotărirea Plenarei C.C. al partidului din iunie a.c. ca la Congresul al Xlll-le<
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii noastre, conducătorul încerca
al partidului și poporului român, personalitate proeminentă a lumii contemporane, s<
fie reînvestit în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român
Conferința organizației noastre județene, asemeni întregului partid, exprimă convin
gerea că aceastâ hotărire de excepțională însemnătate reprezintă însăși identitatec
dintre aspirațiile cele mai adinei și mai inalte, mai fierbinți și mai perene ale poporului
cu gindul și fapta cutezătoare ale conducătorului său, tovarășul Nicolae Ceaușescu ctitorul României moderne, mare bărbat al lumii contemporane.

CANDIDATII PENTRU ORGANELE CENTRALE ALE PARTIDULUI
Constanța Balinl, Ion Dodu Bălan, Ana Brustur, Andrei Csillag, Constantin
Crișan, Ana Fărcaș, loan Giurgea, Marin Ivașcu, Susana Ilea, Letay Lajos, Ioachim
Moga, Gheorghe Marcu, Ștefan Negreț, Aurel Negucioiu, Gheorghe Oprea, Petre
Preoteasa, Gheorghe Pardi, Arpad Pali, Ion Sasu, Iulian Topliceânu, Gligor Urs,
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MARELUI FORUM AL COMUNIȘTILOR

- INSUFLEȚITOR RAPORT AL OAMENILOR MUNCII
LA ÎNDEMNURILE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

DIN EXPERIENȚA CONSILIULUI AGROINDUSTRIAL VIȘINA, JUDEȚUL OLT

— răspuns prompt, muncitoresc ai colectivului întreprinderii „Vulcan"

Peste 20000 kg porumb știuleți la hectar

Pentru independența energetică a țării
- utilaje tehnologice de calitate superioară
în urmă cu cinci ani, comunistul
Pavel Marin, muncitor cazangiu la
întreprinderea „Vulcan" din Capita
lă, a avut cinstea de a fi delegat la
Congresul al XII-lea al partidului.
Acum, în pragul marelui forum al
comuniștilor, cînd în întreaga țară se
face bilanțul marilor realizări obținu
te in perioada care a trecut de la
Congresul al XII-lea,
dialogul cu
Pavel Marin, fruntaș între fruntașii
uzinei, se concentrează — în mod
firesc — în jurul activității desfășu
rate de puternicul colectiv al între
prinderii bucureștene.
— Cinci ani în viața unei unități
care a împlinit trei sferturi de secol
de existență ar părea la prima ve
dere o perioadă prea scurtă pentru
evidențierea unor realizări spectacu
loase, ne spune interlocutorul.
Și
totuși,
pentru cine cunoaște bine
uzina noastră, „Vulcan" — 1984 este
mult diferit de „Vulcan" — 1979. De
altfel, rezultatele muncii noastre în
anii care au trecut de la Congresul
al XII-lea al partidului le-am înfă
țișat tovarășului Nicolae Ceaușescu
în timpul recentei vizite de lucru
pe care secretarul general al parti
dului a efectuat-o în întreprindere.
Din nou, conducătorul nostru iubit
s-a aflat printre noi, muncitorii,
ascultindu-ne cu grijă, sfătuindu-ne,
arătîndu-ne calea pe care trebuie să
o urmăm pentru a înfăptui în bune
condiții noile obiective stabilite cu
claritate în proiectul de Directive ale
Congresului al XIII-lea, pentru a ne
spori contribuția la realizarea de
utilaje energetice de înalt nivel teh
nic și calitativ.
— Ce anume credeți că a cîștigat
uzina în anii dintre cele două con
grese ale partidului 7
— în primul rînd, o și mai mare
încredere în forțele proprii ale co
lectivului, care poate rezolva cele
mai complicate probleme tehnice im
puse de participarea la o serie de
programe prioritare, de mare im
portantă pentru dezvoltarea țării.
în anii
de după
Congresul al
XII-lea, întreprinderea „Vulcan" a
continuat pe un plan calitativ supe
rior fabricația cazanelor energetice
pentru termocentralele pe bază de
cărbune, a dezvoltat fabricația uni
tăților de extracție a țițeiului, a
început să producă utilaje pentru in
dustria navală și se pregătește acum
pentru debutul fabricației de echipa
mente necesare centralelor nuclearoelectrice.
în anii care au trecut din actua
lul cincinal, întreprinderea și-a con
centrat principalele forțe in direc
ția îndeplinirii programului ener
getic stabilit de Congresul al XII-lea
și Conferința Națională ale partidu
lui. Datele statistice sînt revelatoare,
în această perioadă au fost execu
tate și livrate 205 cazane energeti.ce
și de abur industrial, precum și 65
cazane de apă fierbinte. între aceste
utilaje „cheie" pentru centralele
electrice și de termoficare, cele cu

puterile și capacitățile cele mai mari
folosesc combustibili solizi — lignit
și șisturi bituminoase. Pentru spori
rea forței sistemului energetic na
țional, întreprinderea a livrat utilaje
energetice însumind 105 900 tone, a
căror valoare depășește 4,5 miliarde
lei. Astfel, „inimile" centralelor
termoelectrice de la Zalău, Craiova,
Timișoara, Borzești, Giurgiu, Govo
ra, Drobeta-Turnu Severin, Suceava,
Iași, Anina, Rovinari, Turceni, Brazi,
Năvodari, Palas au fost construite
de muncitorii și specialiștii de la
„Vulcan". Să mai adăugăm că între
prinderea este angajată, de aseme
nea, în realizarea programului de
dotare a industriei petroliere, peste
1 500 unități de pompaj fiind livrate
în actualul
cincinal schelelor de
producție petrolieră.
în fine, punerea în valoare a unor

operații ferele în turnătorie, ceea ce
a determinat dublarea productivității
muncii.
Șirul exemplelor este cu adevărat
Impresionant. Cele cîteva sute de
tehnologii și
procedee moderne
aplicate în ultimii ani au schimbat
radical specificul unor activități, au
ordonat, după principii noi, ampla
sarea utilajelor în cadrul unor secții.
în secțiile prelucrătoare și-au
făcut apariția tot mai multe mașini
cu comandă numerică, agregate care
execută numeroase operații. Crește
rea gradului de mecanizare a lucră
rilor la cazanele energetice, socotite
de fapt unicate, s-a realizat prin
aplicarea unor numeroase noutăți
tehnice : mecanizarea montării virolelor, trecerea la sudura automată,
introducerea în fluxul de producție
a instalației de pregătit și îndoit țevi

• Cum s-a asigurat creșterea cu 45 la sută a pro
ductivității muncii
• Cuvîntul decisiv al tehnologiilor moderne
• Fiecare milion lei producție-marfă se realizează cu
un consum de combustibil cu 40 la sută mai redus
însemnate resurse energetice refolosibile se face prin intermediul caza
nelor recuperatoare produse aici. în
treprinderea a livrat pentru combi
natele din industria chimică și me
talurgie utilaje de acest tip însumînd aproape 22 mii tone.
Fiecare din aceste trei domenii de
utilizare a echipamentelor realizate
la „Vulcan" constituie, în fapt, trei
componente de bază ale strategiei
asigurării independenței energetice a
țării. Apare astfel și mai pregnantă
importanța deosebită a activității pe
care o desfășoară cei aproape zece
mii de oameni ai muncii ai unității,
apar și mai semnificative realizările
lor în anii ce au trecut de la Con
gresul al XII-lea al partidului.
TEHNOLOGII MODERNE, CALI
TATE ÎNALTA, EFICIENȚA RI
DICATĂ.
Astfel
ne-au
definit
succint, mai mulți interlocutori, di
recțiile principale de acțiune urmă
rite în realizarea tuturor produse
lor fabricate.
— în acest cincinal s-a declanșat
o veritabilă ofensivă pentru înlocui
rea tehnologiilor vechi, mari consu
matoare de manoperă și de mate
riale, ne spune ing. Anton Mazilu,
șeful secției de proiectare a între
prinderii. Practic, în toate secțiile,
de la cele primare pină la controlul.}
final, s-au aplicat o serie de procedee
și tehnologii noi, care determină un
spor accentuat de productivitate, ri
dicarea calității producției. Așa, de
pildă, în turnătoria de fontă s-a in
trodus turnarea în forme vidate.
Procedeul — o premieră in industria
țării — asigură mecanizarea unor

și a alteia pentru sudat piese faso
nate in regim mecanizat.
Dotările
moderne, tehnologiile noi de execu
ție, măsurile pentru mai buna orga
nizare a producției și a muncii se
regăsesc în sporirea de la an la an
a productivității muncii. Astfel, față
de 1980, productivitatea muncii calcu
lată pe baza producției nete este mai
mare în acest an cu 45 la sută.
Evoluția pozitivă a eficienței eco
nomice- este evidențiată și de alte
aspecte esențiale : creșterea gradu
lui de valorificare a metalului in
trodus în circuitul de producție, rea
ducerea continuă a consumurilor ma
teriale și energetice. Revelatoare este
evoluția consumurilor de metal, energie electrică și combustibil la un
milion lei producție-marfă.

Consumuri
la un milion
lei producțiemarfă

1980

1984

metal (tone)

32,5

28,3

energie elec
trică (MWh)

21,3

17,2

combustibil
(tcc)

23,4

13,6

Anii

Această dinamică înseamnă, în
fapt, reducerea consumurilor de
metal cu 13 la sută, a celor de ener
gie electrică cu 20 la sută, iar la
combustibil cu circa 40 la sută pen
tru fiecare milion lei producțiemarfă realizat.

GRIJA MEREU SPORITA PEN
TRU PRESTIGIUL MĂRCII FA
BRICII. Dar, așa cum este firesc
și logic, muncitorii și specialiștii
întreprinderii urmăresc nu numai
obținerea unor indicatori favorabili
ai activității productive în propria
unitate, ci acordă o atenție priorita
ră calității și parametrilor funcțio
nali ai produselor destinate benefi
ciarilor din țară și partenerilor
externi.
Bătălia pentru calitate înaltă și
fiabilitate ridicată a produselor
începe încă din faza de proiectare.
Ascultindu-i pe cîțiva dintre specia
liștii de marcă ai Institutului de cer
cetare științifică și inginerie tehno
logică pentru echipamente energe
tice, printre care Valeriu Bisceanu,
șeful secției cazane,
pe șefii de
proiect Ara Altiocaian și Ion Hulea,
reținem marele efort de concepție
care se face pentru stabilirea celor
mai judicioase soluții tehnice menite
să ridice parametrii de funcționare
ai cazanelor energetice, în condițiile
utilizării cărbunilor inferiori.
Im
portanța economică a acestor soluții
este deosebită. Prin folosirea ligni
tului intr-un cazan de 420 tone se
economisesc în medie, anual, 140
mii tone păcură.
Centrala de la
Anina, care utilizează pentru prima
dată puterea energetică a șisturilor
bituminoase, la capacitatea din pro
iect ar necesita un consum echivalent
de 1,2 milioane tone păcură pe an,
cantitate care,
pe piața externă,
costă 215 milioane dolari. Iată de ce
această premieră nu numai pe plan
național, ci și în lume este privită
cu mare interes de specialiștii din
numeroase țâri.
De reținut că, în actualul cincinal,
produsele întreprinderii au fost li
vrate nu numai beneficiarilor interni,
ci și unui mare număr de parteneri
externi.
Astfel, au fost exportate
cazane, utilaje energetice și pentru
alte ramuri în Turcia, Siria, Uniu
nea Sovigtică, Ungaria, Bulgaria,
R.D. Germană, Pakistan, Irak, Mozambic. Unitățile de pompare, ates
tate după cele mai severe norme in
ternaționale, sînt bine cunoscute de
petroliștii din Statele Unite ale Ame
rica, Uniunea Sovietică, Siria, India,
R.F. Germania, Bulgaria, Albania.
Iar ca un fapt cu multiple semnifi
cații să reținem că, în acest cincinal,
întreprinderea a început și exportul
de licențe de fabricație.
Iată deci cit de bogat în conținut
este raportul cu care colectivul aces
tei întreprinderi se prezintă la Con
gresul
al XIII-lea
al partidului.
Convingerea tuturor celor care lu
crează în această puternică citadelă
a industriei țării este că prin munca
lor, prin efortul cotidian, cele mai
cutezătoare obiective sînt posibil de
realizat, știind că aceste realizări
servesc progresului economic al pa
triei.

Dan CONSTANTIN

Unitățile agricole din consiliul agroindustrial Vișina situate în sudul
județului Olt dispun de condiții dintre cele mai bune pentru obținerea
de producții vegetale ridicate. Solul mănos, de tip cernoziom, este, cum
se spune, ca untul, bun de pus pe pline. La aceasta trebuie adăugat și
faptul că aproape în totalitate terenurile din acest, consiliu sînt amena
jate pentru irigat. Cu toate acestea, rezultatele obținute în anii anteriori
de unitățile agricole din cadrul acestui consiliu erau cu mult sub posi
bilități. „Dacă la Scornicești, pe podzol, s-au obținut peste 20 de tone de
porumb la hectar, de ce n-am realiza și noi, cei de la Vișina, care avem
pămînt mult mai bun. asemenea recolte ? Aceasta este întrebarea pe care,
în adunările generale de la sfîrșitul anului trecut, și-au pus-o comuniștii,
ca dealtfel toți cooperatorii, mecanizatorii și specialiștii din cele zece
cooperative agricole din consiliul agroindustrial Vișina. Și ceea ce este
mai important, cu acest prilej au fost luate măsuri pentru generalizarea
experienței cooperatorilor din Scornicești. Și rezultatele acestei ample
acțiuni s-au văzut în toamna acestui an. După ce întreaga recoltă a fost
strinsă de pe cîmp, unitățile agricole din consiliul agroindustrial Vișina
au raportat obținerea a 20 135 kg de porumb știuleți în medie la hectar,
pe întreaga suprafață cultivată de 6 075 hectare. Acesta este un succes
cu atît mai remarcabil cu cit el pune în evidență că agricultura noastră
socialistă are mari posibilități de a obține producții record pe suprafețe
mari și de către un număr mare de unități agricole. Am invitat la „masa
rotundă" pe cițiva dintre autorii acestei producții de porumb pentru a
împărtăși modul în care au acționat pentru obținerea ei.

— Cînd în toamna trecută am dis
cutat în adunarea generală problema
generalizării experienței de Ia Scor
nicești, au fost și unii, din păcate,
chiar șefi de fermă, care susțineau
că nu se poate să realizăm peste 20
tone de porumb la hectar în medie
pe întreaga suprafață — ne spune
tovarășul Marin Enceanu, președin
tele cooperativei agricole Vădăstrița.
Era nevoie deci să combatem această
mentalitate, scepticismul. Și am avut
argumente luate chiar din propria
noastră experiență. în anul trecut, de
exemplu, au existat sole de pe care
am recoltat, în medie, la
hectar
18—19 tone de porumb știuleți. A fost
un început. Cum este și firesc, ex
periența pozitivă a avut cîștig de
cauză și am trecut la acțiune. Ne-am
întocmit un program amănunțit pri
vind aplicarea tehnologiei de porumb
în cultură intensivă pe toată supra
fața cooperativei. Ca urmare a mă
surilor luate. în acest an am realizat,
în medie la hectar, de pe cele 500
hectare cultivate cu porumb. 24 625
kg știuleți.
— Așa cum s-a procedat la Vădăstrita. am organizat munca si în toate
celelalte unităti -din consiliul Vișina,
intervine în discuție tovarășul Florea, Voinea, președintele acestui con
siliu agroindustrial. Mai tatii, ta adunărjle .cu activul de partid am dis
cutat problema obținerii de produc
ții record sub toate aspectele. Apoi,
o dată lecția învățată, s-a trecut la
aplicarea celor stabilite, inceoind cu
fertilizarea, efectuarea arăturilor adînci. pregătirea terenului, aplicarea
lucrărilor de întreținere, irigarea
culturii etc. De un real folos în pro
movarea experienței înaintate ne-au
fost si loturile de experiență, cit si
cele demonstrative organizate ta fie
care unitate.
— La cooperativa agricolă Bucinișu, continuă această idee inginerulșef al cooperativei. Constantin Stoian, pe 40 hectare am experimentat

cultivarea porumbului la 50 cm dis
tantă între rînduri. Rezultatele au
fost foarte bune, numai că recolta
rea trebuie făcută numai manual,
combinele pe care le avem neputind
fi reglate la această dintanță. De aceea, pentru anul viitor ne-am pro
pus să mărim numai la 100 hectare
suprafața cultivată în rînduri dese.
Concluzia la care am ajuns este aceea
că pentru a cultiva porumb în sistem
intensiv trebuie asigurată o densi
tate corespunzătoare și un agrofond
bogat.

Cîteva elemente din teh
nologia aplicată. Ing
nerul-șef
*
al consiliului agroindustrial. Constan
tin Mindreanu, ne-a prezentat teh
nologia folosită în anul trecut, din
care supunem atenției specialiștilor
cîteva din elementele principale.
• Amplasarea și delimitarea, încă
din toamna trecută, a suprafețelor
cultivate cu porumb pe unități și
parcele ;
• Administrarea de amendamente
calcaroase — carbonat de calciu —
pe 500 hectare, pe terenurile unde
porumbul urma după floarea-soarelui ;
O Fertilizarea cu gunoi de grajd
— 42 tone la hectar — a 596 hectare,
și cu îngrășăminte chimice, atît la
pregătirea patului germinativ, cit și
ta vegetație, pe întreaga suprafață;
• Folosirea unor hibrizi de înal
tă productivitate — HS-420 pe 3 000
hectare, HS-412 pe 1 075 hectare și
HS-400 pe 2 000 hectare ;
• însămtațarea culturii în limite
le perioadei optime, 25, martie —
15 aprilie, și asigurarea unei densi
tăți la semănat de 92 000 boabe la
hectar ;
• Efectuarea a două prașile meca
nice și a două prașile manuale pe
întreaga suprafață ;
® Aplicarea a 5 udări, cu cîte 800
mc de apă la hectar ;

• Recoltarea culturii, mecanic și
manual, fără pierderi, în numai 25
de zile.
Aplicarea corectă a acestei tehno
logii a fost asigurată și de faptul
că mecanizatorii au fost repartizați
pe ferme, fiecare formație de meca
nizatori executând sub directa su
praveghere a unui specialist toate
lucrările, de la aratul și pregătirea
terenului și pină la recoltare.

Cultură intensivă pe 50 la
sută din suprafețele cultivate
cu porumb in județul Olt.
Experiența acumulată în acest an
constituie o dovadă a posibilităților
care există în acest consiliu agroin
dustrial, și nu numai aici. Pentru
realizarea de producții mari la cul
tura intensivă de porumb și pentru
anul viitor, angajamentul mecaniza
torilor^ al tuturor lucrătorilor de pe
ogoarele consiliului agroindustrial
Vișina este ca in toate unitățile agri
cole de pe întreaga suprafață cultiva
tă să se realizeze producții de peste
20 de tone porumb știuleți la hectar.
Programul stabilit pentru înfăptui
rea acestui obiectiv a început să se
materializeze încă de acum. Au fost
efectuate arături adinei pe 3 800 hec
tare din cele 5 800 prevăzute, se
transportă și se administrează îngră
șăminte organice. „Dealtfel — ne
spunea tovarășul Damian Munteanu,
directorul direcției agricole județene
— așa cum se muncește in consiliul
agroindustrial Vișina se acționează in
tot județul. La marea adunare popu
lară din Slatina, prilejuită de sărbă
torirea „Zilei recoltei", secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a indicat să se extindă
cultura intensivă de porumb cu pro
ducții de peste 20 de tone la hectar.
Pe baza acestor indicații și orientări.
Comitetul județean Olt al P.C.R. a
întocmit un program concret de ac
țiune pentru ca pe 50 la sută din
suprafețele cultivate cu porumb în
unitățile agricole de stat și coopera
tiste să se realizeze peste 20 000 kg
de știuleți la hectar, ta acest scop,
au fost luate măsuri pentru fertili
zarea terenurilor stabilite cu 35—40
tone gunoi de grajd la hectar, să se
administreze îngrășăminte fosfaticq
la lucrarea de bază a solului, să se
efectueze arăturile la 30 cm adîncime, să se aplice amendamente cal
caroase pe 25 000 hectare și să se
facă scarificarea solului pe 16 000
hectare. Aceste importante lucrări
sînt în plină desfășurare, ta consi
liile agroindustriale Scornicești, Va
lea Mare, Stoicănești, Vișina și ta
multe alte locuri a început transpor
tul și administrarea îngrășămintelor
organice, precum și efectuarea ce
lorlalte lucrări prevăzute în tehno
logia culturii intensive de porumb.

Emilian ROUĂ

Lucrările agricole de toamnă
- încheiate neintîrziat!
Pină la 10 noiembrie, porumbul va fi recoltat pe întreaga suprafață

Oamenii muncii de la întreprinderea „Vulcan" din Capitală - unitate de frunte a industriei românești — s-au angajat să realizeze suplimentar pină
în ziua in care vor începe lucrările celui de-al XIII-lea Congres al partidului — 1 270 tone piese de schimb pentru cazanele de la Turceni, Borzești,
Drobeta-Turnu Severin și lași, 50 de unități de pompare pentru export, precum și alte utilaje și instalații destinate economiei naționale în valoare de
peste 15 milioane lei. in fotografie, un aspect de muncă de la secția de montaj a unităților de pompaj pentru industria petrolieră Foto: E. Dichiseanu

(Urmare din pag. I)
la montai ; de întirzieri apreciabile
in livrarea unor mașini si echipa
mente tehnologice. Numai acțiunea
comună, bine corelată a tuturor fac
torilor cu răspunderi in realizarea
centralelor electrice de termoficare
de la București. Giurgiu si Tăndărei. întreprinderii de electrozi su
dați din Titu. fabricilor de zahăr de
la Oltenița, si Teius. noilor capaci
tăți de la întreprinderea de celuloză
și hirtie din Piatra Neamț, de la
Combinatul de oțeluri speciale din
Tirgoviște ș.a., poate oferi „cheia"
rezolvării multiplelor probleme cu
care sînt confruntați constructorii si
mentorii de pe aceste șantiere.
In mod special sînt vizate o serie
de întreprinderi furnizoare restantiere fată de diferite șantiere de
investiții cu cantităti importante de
utilaie tehnologice. Nu prin justifi
cări sau promisiuni isi vor putea
onora obligațiile asumate întreprin
derile „Electrocontact" din Botoșani.
..Automatica" din București. ..Tehnofrig" din CIuj-Napoca. întreprin
derea de utilai chimic din Găești.
întreprinderea metalurgică din Ba
cău si altele, ci dovedind răspunde
re si promptitudine în livrări, adoptînd măsuri corespunzătoare pentru
introducerea ordinii in cooperarea
interuzinală si fabricarea cu priori
tate a utilajelor restante.

De bună seamă. însă, răspunderea
principală pentru terminarea neîn
târziată a obiectivelor de investiții
planificate să intre in funcțiune în
acest an revine constructorilor si
mentorilor. Ei sînt chemați să-si re
evalueze
posibilitățile si. printr-o
strinsă si permanentă colaborare,
să-si pună în concordantă potenția
lul tehnic si uman de care dispun

Nu trebuie aduse argumente deo
sebite pentru a reliefa aportul hotăritor pe care-1 au. în atari con
diții. organizarea cit mai judicioasă
a lucrărilor, stabilirea unor progra
me de lucru realiste si mobiliza
toare. în acest scoo. graficele de
execuție a investițiilor trebuie să
devină instrumente de lucru perma
nente. iar respectarea lor. pe zile

Toate obiectivele de investiții
- în funcțiune la termen!
cu volumul important de lucrări ce
mai stat de executat, mai ales că.
în prezent, starea bună a vremii se
dovedește un aliat de nădejde pen
tru colectivele de oameni ai muncii
de ne șantiere. Condiția sine qua
non pentru reușita eforturilor de
puse ne șantiere constă in accele
rarea ritmului de execuție, ceea ce
impune ca timpul de lucru să fie
gospodărit cu chibzuință si utilizat
cu eficientă, ordinea si disciplina
întronate la fiecare loc de muncă,
iar utilajele de construcții — folo
site la capacitatea lor integrală.

si categorii de lucrări, să fie con
trolată cu cea mai mare atentie.
Altfel spus, ritmul de execuție a
lucrărilor să fie acela care să tină
..nasul" cu prevederile din grafice,
acordîndu-se prioritate terminării
tuturor lucrărilor prevăzute, si nu
graficele să fie mereu reactualizate
dună stadiul lucrărilor dintr-un mo
ment sau altul. Este o cerință ele
mentară. din păcate destul de frec
vent ignorată. Consecințele 7 Fabri
ca de furfurol din Roșiori de Vede,
de pildă, se află în pragul probelor
tehnologice. începerea lor este con
diționată insă de finalizarea unor

lucrări, neexecutate la timpul cu
venit de constructori.
Accelerarea ritmului de lucru pe
șantiere se află in relație directă cu
creșterea productivității muncii. Sub
acest aspect, pregătirea tehnologică
a lucrărilor cu accent pe creșterea
gradului lor de nrefabricare si me
canizare.
adincirea
policalificării
muncitorilor, diversificarea gamei de
utilaje, scule si dispozitive de mică
mecanizare reprezintă tot atitea as
pecte ale activității de constructiimontaj susceptibile de îmbunătățiri
serioase si- care pot contribui la
creșterea ritmului de lucru si redu
cerea considerabilă a duratelor de
execuție a lucrărilor.
Pentru economia națională, intra
rea cit mai rapidă în producție a
noilor capacități echivalează cu pro
ducerea unor importante cantităti de
bunuri materiale. cu satisfacerea
unor însemnate solicitări ale consu
mului intern si exportului. Acesta
este argumentul pentru care trebuie
acționat perseverent ne toate șan
tierele pentru grăbirea ritmului de
lucru, astfel incit constructorii si
montorii. alături de colectivele de
oameni ai muncii din celelalte sec
toare de activitate, să-si îndepli
nească exemplar sarcinile încredin
țate. întîmpinînd cu rezultate de
seamă marele forum al comuniști
lor. Congresul al XIII-lea al parti
dului.

Ceea ce se poate afirma despre
modul în'care se desfășoară în aces
te zile recoltarea porumbului în ju
dețul BRAȘOV este larga mobilizare
de forțe la această importantă lucra
re : peste 30 000 de țărani coopera
tori și alți săteni, cărora li s-au adăugat un mare număr de muncitori,
studenți și elevi. Aceasta, ca și mă
surile cu caracter organizatoric ini
țiate la nivelul consiliilor agroindus
triale, cum ar fi asigurarea „frontu
lui de lucru" în lanuri, o corelare
mai bună a transportului cu recolta
rea, asigurarea de locuri pentru ca
zare și masă celor sosiți de la orașe,
utilizarea mijloacelor de transport
locale și altele, au permis ca în ulti
mele zile viteza de recoltare să se
dubleze, ajungind la peste 2 000 hec
tare pe zi. Este un ritm de lucru
care permite încheierea culesului
pină la sfîrșitul acestei săptămini.
Bine s-a acționat in unitățile agricole
din consiliul agroindustrial Cața,
care, în cursul zilei de azi, încheie

recoltarea pe întreaga suprafață cul
tivată de 1 470 ha. Intr-un stadiu avansat se află această lucrare și în
unitățile din consiliile agroindustria
le Beclean, Hărman și Ghimbav,
care. în următoarele două zile, vor

BRAȘOV
încheia și ele strinsul recoltei de po
rumb.
„Ne-am propus ca pină în ziua de
10 noiembrie să încheiem recoltarea
porumbului pe întreaga suprafață —
ne-a spus inginerul loan Enescu, di
rector adjunct al direcției agricole
județene. Dispunem in acest sens de
toate condițiile. Hotărîtor se dove
dește și ajutorul unităților economice
din județ, cărora, ca și în cazul re
coltării cartofilor, li s-au repartizat
să recolteze suprafețe precise de po
rumb. Aceasta în condițiile mobiliza-

rii la cules a întregii obști a sate
lor".
ta încheiere, consemnăm și unele
măsuri întreprinse de comitetul ju
dețean de partid pentru înlăturarea
decalajului dintre recoltat și trans
port, creat în ultimele zile, ta acest
scop, s-a hotărit ca pe lingă mijloa
cele mecanice, la transportul porum
bului din cîmp să fie utilizate toate
atelajele existente la sate. O măsură
la fel de importantă se referă la obligativitatea prefirării știuleților,
astfel incit aceștia să poată fi depo
zitați separat, în funcție de umidita
tea lor, preîntîmpinîndu-se astfel eventualele deprecieri de recoltă. S-a
stabilit, de asemenea, ca forțe im
portante să fie concentrate la tăierea
cocenilor imediat după recoltarea
știuleților, în așa fel incit să se poa
tă trece de îndată la executarea ară
turilor de toamnă.

Nicolae MOCANU
corespondentul

„Scinteii”

Principala preocupare - executarea arăturilor adinei
Odată cu recoltarea ultimelor roa
de ale toamnei și cu urgentarea eli
berării de resturi vegetale a terenu
rilor, în toate unitățile agricole din
județul SIBIU se depun acum efor
turi deosebite pentru executarea ară
turilor adinei de toamnă, în cel mai
scurt timp, pe toate suprafețele pla
nificate. „Pentru încheierea acestei
importante lucrări la termenul sta
bilit — ne-a spus tovarășul Ilie Cătoiu, directorul trustului județean
pentru mecanizarea agriculturii —
acționăm pe baza programului spe
cial stabilit de comandamentul jude
țean al agriculturii, al cărui prin
cipal obiectiv îl constituie buna or
ganizare a lucrului. Astfel, munca
mecanizatorilor se desfășoară în două
schimburi și în schimburi prelungite,
urmărindu-se realizarea unui randa
ment sporit al întregii forțe meca
nice. ta acest scop, pe toate cele 144
de tractoare din schimbul al doilea
au. fost repartizați mecanizatori cu o
experiență mai mare, pe celelalte lucrînd mai ales mecanici din atelie
rele secțiilor de mecanizare, elevi aflați la practică, precum și peste 40
de tractoriști sosiți în aceste zile din
diferite întreprinderi. O grijă deo

sebită se acordă calității arăturilor,
prin respectarea riguroasă a adîncimii brazdei de 30 centimetri și încor
porarea în sol a tuturor resturilor
vegetale".
Secvențele de muncă surprinse la

SIBIU
fața locului înfățișează imaginea
muncii asidue, bine organizate, ta
cooperativele agricole Cristian, Șelimbăr, Sibiu, ca și in celelalte uni
tăți din cadrul consiliului agroindus
trial Tălmaciu au fost luate toate
măsurile ca această lucrare să fie în
cheiată în cel mult 6—7 zile. Deși
terenul era deosebit de greu din cau
za ploilor, la C.A.P. Șelimbăr, 12
tractoare se aflau în brazdă de la
ora 6,30, executând pină seara târziu
peste 50 hectare de arături de bună
calitate. Ritmul bun de lucru este
datorat și prezenței permanente în
cîmp a atelierului mobil al S.M.A.,
care a putut înlătura operativ cinci
defecțiuni ivite la tractoare. Cînd s-a

întunecat, pe o parcelă eliberată de
coceni în ziua respectivă de mem
brii cooperatori, au rămas să lucreze
în schimbul al doilea 4 tractoare cu
„plinul" de combustibil făcut din
timp. La C.A.P. Șeica Mică, prima
rul comunei, tovarășul Ilie Ostaș,
ne-a spus : „Arăturile trebuie și mai
mult impulsionate. Pentru aceasta,
astăzi, de pildă, văzînd că terenul s-a
zvîntat bine peste noapte, au fost
scoase la arat 10 tractoare, în loc de
5, cîte fuseseră repartizate inițial. De
asemenea, jumătate din numărul
tractoarelor disponibile lucrează în 2
schimburi".
Există deci multe dovezi care atestă că în unitățile agricole sibiene
mecanizatorii acționează cu toată dă
ruirea pentru a termina la timp ară
turile adinei de toamnă. La toate acestea trebuie adăugat faptul că s-a
asigurat întregul necesar de combus
tibil și de piese de schimb, ceea ce
constituie o garanție în plus pentru
încheierea arăturilor la termenul sta
bilit.

Nicolae BRUJAN
corespondentul

„Scinteii”
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Adunare festiva

Manifestări politico-educative
consacrate Congresului al XIII-lea
al partidului
„Decada educației politice și cul
turii socialiste" continuă în Capi
tală cu noi manifestări dedicate apropiatului eveniment din viața
țării, Congresul al XIII-lea al parti
dului. Sub genericul „Ctitorii ale
epocii Ceaușescu — platforma in
dustrială Militari", la IREMOĂS
s-a desfășurat un simpozion, urmat
de un spectacol susținut de forma
ții artistice de amatori din sectorul
6. „Bucureștiul de ieri și de azi,
capitala țării în anii socialismului"
a constituit tema expunerii de la
întreprinderea textilă „Grivița",
expunere însoțită de proiecții de
filme documentare.
Creației literare originale con
temporane i-a fost consacrat,
miercuri, spectacolul de poezie și
muzică „Cu tot ce am aparțin aces
tui pămînt", realizat de Teatrul Mic
(după un scenariu semnat de poe
tul Nicolae Dragoș), la Clubul în
treprinderii „23 August". In aceeași
zi, la Casa de cultură a sectorului
4 a avut loc o masă rotundă pri
vind vocația patriotică și revolu
ționară a literaturii noastre actuale.
în cadrul salonului bucureștean
al cărții s-au desfășurat alte întîlniri cu cititorii, dedicate celor mai
recente apariții ale editurilor Eminescu și Albatros. Cu acest prilej
a fost lansată antologia de poezie
patriotică și revoluționară „Cîntec
neîntrerupt", închinată marelui fo
rum al comuniștilor, Congresul al
XIII-lea al partidului.

Sub genericul „Contribuția hotărîtoare
a
secretarului
gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, la dezvoltarea și per
fecționarea activității de
comerț
exterior și cooperare economică in
ternațională. Perspectivele deschise
prin proiectul de Directive ale Con
gresului al XIII-lea al P.C.R.", în
Capitală s-a desfășurat o sesiune
de comunicări dedicată marelui fo
rum al comuniștilor români.
La sesiune, organizată de Minis
terul Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internaționale,
Institutul de Economie Mondială și
Camera de Comerț și Industrie, au
participat cadre de conducere din
unitățile de comerț exterior, lucră

educativă intitulată „Tribuna acti
vității de cercetare științifică". în
cadrul acesteia, cercetători științi
fici, cadre didactice universitare,
alți specialiști prezintă, în fața unui mare număr de oameni ai mun
cii, comunicări avînd ca tematică
dinamica dezvoltării economico-sociale a patriei în cincinalul actual,
obiectivul fundamental și sarcinile
de bază ale dezvoltării economicosociale în cincinalul 1986—1990, con
tribuția cercetării științifice la pro
movarea progresului în toate dome
niile economiei și ale vieții sociale,
contribuția
secretarului
general
al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, la dezvoltarea teoriei și
practicii revoluționare contempo
rane.

tori din domeniul relațiilor econo
mice internaționale, activiști de
partid și de stat.

„Epoca Nicolae Ceaușescu — epoca celor mai mărețe împliniri în
construcția socialistă a țării". Sub
acest generic a avut loc la Timi
șoara un simpozion omagial, orga
nizat în întîmpinarea marelui fo
rum al comuniștilor români. Cu acest prilej, oameni de știință, cadre
didactice universitare și activiști de
partid, ai organizațiilor de masă și
obștești au înfățișat marile trans
formări revoluționare înfăptuite in
patria noastră, în ultimele două
decenii, sub conducerea încercată a
partidului, a secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
în același timp, a fost exprimată
recunoștința fierbinte față de
partid, de secretarul său general
pentru profundele înnoiri ale me
leagurilor timișene, pentru lumi
noasele perspective pe care le des
chide proiectul de Directive jude
țului Timiș, întregii țări.
Casele de cultură și cluburile
muncitorești Lugoj, Deta, Buziaș,
Sînnicolau Mare. Jimbolia si din
alte localități au găzduit conferin
țe, expuneri și dezbateri pe teme
din proiectul de Directive ale Con
gresului al XIII-lea al partidului,
în care au fost subliniate amploa
rea operei de edificare a socialis
mului în patria noastră, participa
rea conștientă a întregului popor la
înfăptuirea politicii partidului și
statului de ridicare a patriei pe noi
culmi de civilizație și progres, de
pace, colaborare și înțelegere între
popoare. în seria manifestărilor
desfășurate în județul** Timiș s-au
înscris și recitaluri de lirică revo
luționară și patriotică, spectacole
muzical-coregrafice și literare, la
care și-au dat concursul membri ai
cenaclurilor literare, actori ai tea
trelor profesioniste și formații ar
tistice de amatori.

La Combinatul de utilaj greu din
Iași a avut loc expunerea cu tema
„Obiectivele proiectului de Directi
ve ale Congresului al XIII-lea al
partidului — vibrantă chemare
pentru înfăptuirea mobilizatoarelor
sarcini ale cincinalului 1986—1990",
iar la întreprinderea de piese auto
din același municipiu /s-a desfășu
rat dezbaterea „Un grandios și în
sufleți tor program de muncă al în
tregului popor pentru înflorirea
României socialiste". Cu viu inte
res au fost urmărite, de asemenea,
simpozionul „România pe coordo
natele celor 20 de ani de lumină",
găzduit de Casa de cultură a sindi
catelor din Iași, precum Și simpo
zionul
cu
tema
„Președintele
Nicolae Ceaușescu — o viață de
militant revoluționar, închinată so
cialismului, păcii șl colaborării",
desfășurat la biblioteca din comu
na Scobinți.
în aceeași suită de manifestări se
înscriu și dezbaterea pe teme din
proiectul de Directive ale Congre
sului al XIII-lea al partidului, or
ganizată la întreprinderea de anti
biotice, precum și expoziția de car
te social-politică sub genericul
„Din gîndirea social-politică a pre
ședintelui
României,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu", deschisă la Bi
blioteca din comuna Răducăneni.
(Agerpres)

Centrul de științe sociale din
Craiova a organizat, în întîmpina
rea apropiatului Congres al parti
dului, o atractivă acțiune politico-

____________________________

(Urmare din pag. I)
Alba, trasa, la fata locu• lui. coordonatele ..acțiunii
cupru Roșia Poeni". „Suit
convins — spunea atunci se
cretarul general al partidu
lui — că experiența pe care
o au minerii din Tara Mo
ților iși va spune cuvintul și
că vum reuși să realizăm
volumul mare de lucrări
într-un timp cit mai scurt,
in așa fel incit această
mare intreprindere minieră
să poală lucra cu rezultate
cit mai bune, l’rin realiza
rea lucrărilor la noua în
treprindere minieră — cu
tot ceea ce va trebui înfăp
tuit în legătură cu aceasta — se va obține o
puternică dezvoltare a În
tregii
zone 1“ Cuvintele
rostite atunci, la adunarea
populară din Tara Moților,
sînt astăzi realitate. O re
alitate numită simplu Com
binatul minier al cuprului
Roșia Poieni, realitate în
cărcată de multiple semni
ficații.
în 1976, Roșia Poieni exis
ta doar ca idee. Un nume
încă netrecut pe hartă,
născut din apropierea nu
melui a două localități care,
în acest punct, se înveci
nau.
La
Congresul al
XII-Iea al partidului. Ro
șia Poieni apărea ca inves
tiție nominalizată concret,
ca obiectiv de primă im
portantă al economiei na
ționale. Acum, in preajma
Congresului al XIII-lea al
partidului, Roșia Poieni
este un combinat, care a
început să producă cupru
în concentrat. O unitate cu
un colectiv puternic, cu o
activitate intensă, si de
producție si. în continuare,
de investiții. Roșia Poieni
— o certitudine a econo
miei naționale.
...Un om a trecut mun
ții... Vă amintiți, desigur,
cunoscutul reportai al lui
! Geo Bogza. Un om de aici,
i din Tara Moților, scos din
casă de sărăcie, pe vreme
de viscol, trecea muntele
1 cu o spinare de lemne, ris: cindu-șj viața. Ca să vii la
Abrud treci munții ; ca să
mergi la Cîmpeni. de ase
menea ; ca să mergi dințr-un sat în altul, treci cel
puțin un munte. Munți se
meți. munți statornici, bine
înfipți pc picioare : Apu
senii. Treceau munții, ei.
locuitorii Tării de Piatră,
pentru o fărîmă de pită
plătită cu trudă si. uneori,
cu viața. Treceau munții cu
„carăle" încărcate de do
nițe și ciubere. în drum
spre șes. după pîine.
Mama Tea. Viorica Suciu,
pe numele ei întreg, fiică,
soție și mamă de băieș din
preajma Roșiei Montane,
taie pîinea cu aceleași ges
turi de ritual de pe vre

muri. Pe masa moțului.
Plinea este „trofeul", este
lucrul cel mai de preț. Nu
fiindcă s-ar cîștiga greu, ca
pe vremuri. Acum e brută
rie mai în fiecare sat. Pli
nea este însă simbolul izbînzii lor. Odinioară —
semn că trecuse, cineva,
muntele după ea. Acum...
— Este semn că am bi
ruit muntele. Toți cei care
„mincă pită" de la Roșia
Poieni se pot mîndri că au
luat muntele frumos-frumușel în mîini. l-au cum
pănit bine și l-au așezat
mai într-o parte...
Nu e nici o exagerare în
vorbele ei. A asistat, ca toti
cei de pe-aici. la marea
epopee.
— Lupta cu muntele a
Început în 1979. își amin-

s-a retezat și s-a terasat.
Ruginiș, de asemenea...
Pe Valea Ariesului. cît
vezi cu ochii, forfota nu
contenește nici zi. nici
noapte. Pe coastele despădurite. în carieră, pretu
tindeni unde te poartă
pașii, munca este în toi.
Da, au biruit muntele. Din
Valea Fîntînilor. de la gi
ganticul concasor montat
aici, in pîntecul dealului,
pentru a sfărima ..hălcile"
de minereu cu diametrul
de peste un metru si jumă
tate. o bandă transportoare
va duce ..grăuntele" la uzina de preparare. Mori
gigantice.
realizate
la
I.M.G.B., preiau aici mi
nereul și-l transformă în
pulbere. Pulbere care tre
buie separată. înnobilată.

învingătorii muntelui
de la Roșia Poieni
tește inginerul Francisc
Zlăgncanu, directorul teh
nic al combinatului. Mun
tele era. ca totdeauna, se
meț, de neclintit. Cînd a
mușcat din el primul ex
cavator am simtit așa. ca
un fior electric., străbătîndu-ne pe toți cei veniți să
vedem, cu ochii noștri. în
ceputul. Era de parcă în
cupa excavatorului se adu
nase tot trecutul. Al nos
tru. al celor care, copii
fiind, am cărat minereu din
adine, cu corfa in spinare,
pentru stăpîn ; al celor care
înfruntaseră muntele me
reu și mereu. în căutarea
hranei, pînă ce tot munte
le îi învinsese. Acum, acest
munte urma să fie tăiat
in bucăți, mutat din loc
pentru totdeauna. în adîncul lui erau zăcămintele
pe care acum le deosebiți,
iru-i asa. dună culoare.
Arama. Spinarea aceea roșietică. acolo, la baza pira
midei pe care ne aflăm, e
a zăcămîntului pe care îl
căutam.
...Un om. și încă unul,
multi oameni, au mutat
munții. Milioanele de tone
de steril au umplut goluri
le unor văi. Au de lucru
topografii, nu glumă ! Va
lea
Ciubanului.
Valea
Geamăna. Obirșia Monta
nă... Nu mai sînt văi. Vor
veni cartografii si vor co
recta : Dealul Ciubanului.
Dealul Geamăna. Dealul
Obirșia Montană.. Muntele
care nu mai e. piramida
Roșia Poieni ; altitudini
modificate — Curmătura

cinema
• Horea: PATRIA (11 86 25) —
9;
11,30; 14;
16,30; 19,30,
FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11,30; 14: 18,30; 19,30.
• Dublura intră in acțiune („Zilele
filmului sovietic") : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Amurgul fîntînilor :
VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18:
20, MODERN (23 71 01) — 9;
11,15;
13,30: 15,45: 18; 20.
S Trandafirul galben :
CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
• Ringul : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; îl; 13 15; 15.30: 17.45; 20.
• Moara Iui Călifar :
EXCELSIOR

desecată... Asa se ajunge
la concentratul de cupru.
în conferința de dare de
seamă si alegeri de partid
Roșia Poieni, comuniștii
de pe platformă . s-au an
gajat, să producă. în cin
stea ’forumului national al
comuniștilor, prima sută
de tone de concentrat. La
sfirșitul cincinalului. Com
binatul de la Roșia Poieni
va fi. cu concursul furnizo
rilor de utila ie. antre
nat în lupta Pentru spo
rirea bazei de materii pri
me, pentru diminuarea im
portului. pentru cîstigarea
independentei economice a
tării.
Nu-i ușoară lupta de la
Roșia Poieni. N-a fost ușoară nici pînă acum, dar
această etapă s-a depășit.
Se vor depăși, desigur,
și următoarele. Așa s-au
angajat comuniștii de la
Roșia Poieni. Asa o cere
economia națională. Iar
pentru a scurta timpii,
pentru a deschide mai re
pede drum aramei spre
lumină, tara întreagă a să
rit în ajutor. Așa cum. de
fiecare dată, tara întreagă
a pus umărul la ridicarea
unor importante obiective
economice : Canalul Dună
re — Marea Neagră, ter
mocentrala pe șisturi bitu
minoase de la Anina, hi
drocentrala Porțile de Fier
II, sau. pe frontul cărbu
nelui, la Motru și Rovinari.
sau. tot pe frontul aramei,
la Moldova Nouă. Aici, la
Roșia Poieni, a fost iniția
tă. în 1981, din îndemnul
secretarului
general
al

(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; 13,15; 15,30: 17,45: 20.
• 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 :
GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30;
15,45: 18: 20.
• Emisia continuă : COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
• Surorile î VIITORUL (10 67 40) —
17,15, B.D. In alertă — 15; 19,30.
• Misterele Bucureștilor : FLACĂRA
(20 33 40) — 15; 17; 19.
• Dreptate in lanțuri : PROGRESUL
(23 94 10) — 15.30; 17,30: 19,30.
• Trecătoarele iubiri :
LUMINA
(14 74 16) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

partidului.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. o am
plă acțiune de întrajuto
rare muncitorească. Con
structori din întreaga țară,
mecanici de utilaje, tehni
că — acesta a fost aportul
tării pe frontul de la Ro
șia Poieni. Utilajele de
acolo — unele d! titre ele
premiere tehnologice națio
nale. competitive ne plan
mondial, „uzine pe roti"
pentru exploatare si trans
port în carieră... Știința,
cercetarea, industria con
structoare de mașini și-au
dat din plin contribuția.
Ce s-a gîndit s-a creat, ce
s-a creat se omologhează
în producție, direct, pentru
a cîștiga timp, pentru a
grăbi lucrările.
Stand de încercare a in
teligenței tehnice româ
nești, aceasta a fost și este
Roșia Poieni. Și. totodată,
stand de încercare a băr
băției. a curajului. Oameni
bravi ai șantierelor, cu
vechi state în producție, asemenea comunistului Anghel Chiose. șeful brigăzii
de montori. sau maistru
lui miner Constantin Buru
ian. „specialist în puscări
masive". Teodor Olteanu,
buldozerist, „deschizător de
drumuri", au format o
nouă . generație de santierlști. constructori la prima
generație, aici. în Munții
Apuseni. între ei — Lia
Dochita. fata acestor pla
iuri. ne care am cu
noscut-o la volanul unei
autobasculante de mare
capacitate.
tînărul meca
nic Silviu-Liviu Boglea.
care, in conferința de
partid, mulțumea. în nu
mele
generației
tinere,
pentru
șansa de a pune
umărul la temelia unui
mare obiectiv. Oameni ai
locului, alături de comu
niști veniți aici din toată
tara să dea viată unui în
drăzneț proiect — acum
realitate concretă a lor. a
fiecăruia, a noastră, a tă
rii întregi .
In aceste zile, cînd țara
întreagă întîmpină cu im
portante rezultate în mun
că Congresul al XIII-lea
al partidului, la Roșia
Poieni se fac eforturi pen
tru finalizarea primei linii
tehnologice industriale de
extracție-prelucrare a cu
prului. astfel ca aceasta să
intre în probe tehnologice
în cinstea marelui eveni
ment ; alte trei linii ur
mează să fie puse în func
țiune. eșalonat, anul vii
tor. Un imens izvor de
bogăție, descătușat de în
vingătorii muntelui de la
Roșia Poieni în aceste zile
premergătoare
Congresu
lui al XIII-lea al parti
dului.

• Asociatul s SALA MICA A PALATULUI — 17,15; 20.
•
Dragoste
pierdută :
SCALA
(lî 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
•
Zona periculoasă : FESTIVAL
(15 63 84) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Lovitură fulgerătoare : LUCEARĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Ana Pavlova : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 12,30; 16; 19.
• 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).
• Simfonia primăverii : POPULAR
(35 15 17) — 15: 17.15: 19,30.
• Războiul stelelor :
BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9.15: 12.30: 16: 19.
• Omul și fiara : GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 12; 16; 19.

cu prilejul împlinirii a 67 de ani de la victoria
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
în cadrul manifestărilor prilejuite
de împlinirea a 67 de ani de 13. vic
toria Marii Revoluții Socialiste din
Octombrie, la Brăila a avut loc
miercuri o adunare festivă la care
au participat oameni ai muncii din
localitate, reprezentanți ai organelor
locale de partid si de stat, ai orga
nizațiilor de masă si obștești.
Au fost prezenti membri ai Am
basadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești si ai delegației Asociației de

prietenie sovieto-română, aflată In
vizită în tara noastră.
Despre semnificația evenimentului
aniversat au vorbit Alexandru Gagu.
directorul întreprinderii de utilai
greu Brăila, și L. N. Riamzin, ad
junct al ministrului flotei fluviale
din R.S.F.S. Rusă, vicepreședinte al
conducerii centrale a Asociației de
prietenie sovieto-română.
(Agerpres)

tV
15,00 Telex
15,05 Omul și sănătatea. Puternică dez
voltare a bazei de tratament și
odihnă pentru oamenii muncii
15,20 Studioul tineretului. Colocvii des
pre tinerețe, ideal, muncă și crea
ție. Emisiune î’ealizată în colabo
rare eu Comitetul U.T.C. al secto
rului 2 al Capitalei. •
Istorice
realizări în toate domeniile, pre
figurări la portretul României de
mîine. Evidențierea marilor înfăp
tuiri obținute 5n îndeplinirea b’otărîrilor Congresului al XH-Iea al
partidului, a sarcinilor ce revin
colectivelor de tineri în lumina
proiectului de Directive ale Con
gresului al XIII-lea •
Ștafeta
muncii, ștafeta tinereții, 6 Un imn
al tinereții la marele
Congres.

16.30
20,00

20,20

20,35
20,45

21,00
21,55
22,15
22.30

Creații poetice și muzicale revo
luționar-patriotice • Noi despre
noi înșine.
Muzica și poezia
care ne. reprezintă, tfr Orar de ur
gență — recolta. Reportaj • Mu
zica vîrstei noastre
închiderea programului
Telejurnal (parțial color) • Ra
port muncitoresc în cinstea ma
relui forum al comuniștilor
Actualitatea în economie. Congre
sului al XIII-lea — faptele
de
muncă ale țării.
Un partid avem șl o țară. Cîntece
patriotice și revoluționare
Congresul al Xn-iea — Congresul
al XIII-lea. Trepte de progres și
civilizație. înflorirea personalității
umane
Film artistic (color). „Profesorul
suplinitor". Producție a studiouri
lor iugoslave. Premieră TV
Revista literar-artistică TV. Parti
dul, ctitor de cultură socialistă
Telejurnal (parțial color)
închiderea programului

Prin munca întregului popor
(Urmare din pag. I)
GoriuJ furniza tării
doar „negustori" pri
begi. cu cobilita. în
căutarea unei sărmane
bucăți de nîine. Epo
ca noastră socialistă a
făcut din această Ol
tenie una din regiu
nile puternic indus
triale. Cine îsi închibuia. acum patru de
cenii. că Motru avea
să devină un oraș
minier 7 Sau că Dobrogea. o grădină si o
podgorie, din Tulcea
în Mangalia ? Nu sînt
douăzeci de ani cînd
în Medgidia praful
ori noroiul, corbii și
cîinii vagabonzi pă
reau adevărati stăpîni
care-si îmoărteau îm
părăția cu tîntarii băl
ților din insalubra
vale Carasu. Acum
despre
acea
epocă
nici minaretul unei
moschei, devenită mo
nument istoric, nu
mai poate povesti. Ce
frumoasă-i Medgidia
de azi. intrată sub
zodia totalei transfor
mări...
Si nu poate fi o
mîndrie mai mare decît aceea că în pro
iectul de Directive,
care va fi dezbătut si
aprobat de Congresul
al XIII-lea al P.C.R.,
se stăruie. In conti
nuare asupra ridică
rii niVelfilui econo
mic. sanitar, cultural,
estetic ăl tuturor zo
nelor tării.

Am fost zilele aces
tea în orașul adoles
centei : Piatra NeamțM-sm urcat în Parcul
Cozlasi. am privit orasul. aSa cum l-am
privit si
în
1925,
si în 1935. și în
1945. Atunci priveam
nostalgic, elegiac, ro
mantic si mă înfio
ram : nu se schimba
nimic. O suspectă an
chiloză. Un conserva
torism al sărăciei, al
nepăsării, al lui lasămă-să-te-las. Aceeași
sordidă Strada Mare.
Același
cartier
al
Precistei cu. căsuțe de
grădinari ne ale că
rei ulițe, mai în fie
care primăvară, anele
Bistriței umflate de
ploi inundau, ca să
zacă. aooi. in smîrcuri
urît mirositoare. Acum aici s-a instalat
unul din cele mai ar
tistice si funcționale
cartiere. Asemenea în
Mărătei sau Dărmănesti. Cred că nu exagerez dacă, de aco
lo. de pe Cozla. de la
rondul II. mi-am cău
tat acum, zadarnic,
clădirile din vremea
adolescentei :
n-am
mai aflat decît ctito
ria lui Stefan cel
Mare. Liceul „Petru
Rareș" si gara. Atunci
erau, as zice, strivitor
de monumentale. ®cum caută parcă a se
încadra organic cu
stilul si mireasma lor
de obiective ale tre
cutului. printre splen

dorile
prezentului
construit de noi. cu
îndrăzneală, cu pri
cepere si chiar cu
eroism.
Si parcă, sosind în
satul meu de la poale
le codrilor, tot în ca
drul proiectului de
Directive, l-am văzut
sediu, asa cum po
runcește si solul, al
unei mari ferme zoo
tehnice. tocmai pen
tru a se valorifica în
chipul cel mai ratio
nal si mai eficient,
ceea ce are mai va
loros această regiune:
Pășunile.
Din lapte si miere
ne-au crescut Părinții
si ne-au purtat prin
scoli. Cu lina oilor
ne-au îmbrăcat. Cu
laptele vacilor si al
oilor pe care noi. co
piii. le-am năsunat.
pentru care finul noi
l-am cosit, adunat si
clădit de cînd eram
de-o șchioapă. Socia
lismul ia din tradiție
ceea ce-i mai bun.
mai valoros, pentru ca
nici o regiune, nici un
colțișor de tară să nu
rămînă în urmă, ne
glijat. uitat. Ținuturi
le pe care nu le uiți,
spunea tata, te urmă
resc cu binefăcătoarea
lor bogăție pe care
dator ești s-o desco
peri si s-o foloseați,
s-o ingriiești si s-o
iubești. Oricîtă stră
danie ti-ar cere, răsnlata-i
infinit mai
mare.

DE LÂ C. E. C.
Drepturile și avantajele oferite
de Casa de Economii și Consemnatiuni depunătorilor și variatele for
me și instrumente de economisire
puse la dispoziția lor au determi
nat dezvoltarea procesului econo
misirii în tara noastră. Astăzi,
există asupra populației un număr
de peste 21,5 milioane librete de
economii, conturi curente perso
nale, pjecum și obligațiuni C.E.C.
cu cîștiguri și instrumente de eco
nomisire pentru elevi.
Titularii libretelor de economii,
ai depozitelor de obligațiuni C.E.C.
cu cîștiguri depuse spre păstrare,
precum și ai conturilor curente
personale pot dispune unităților
C.E.C. ca de sumele economisite să
poată beneficia după decesul lor
un număr nelimitat de persoane
fizice sau juridice stabilite prin
dispoziție testamentară.
Cu prilejul depunerii inițiale,
titularul completează rubrica „dis
poziție testamentară" de pe verso
documentului de depunere, mentionînd numele și prenumele persoa
nei (persoanelor) pe care le împu
ternicește să dispună de sumele
economisite dună decesul său. pre
cum și anul nașterii fiecăreia.

Odată cu stabilirea persoanelor în
favoarea cărora se introduce dis
poziție testamentară, titularii pot
menționa eventual și cota fiecărei
persoane în parte.
Dispoziția testamentară se poate
introduce și ulterior de titularul
libretului de economii sau contului
curent personal, ou prilejul unei
operații de depunere de minimum
5 lei pentru titularii de librete de
economii sau prin depunerea unei
cereri scrise. în cazul titularilor
conturilor curente personale.
După decesul titularului, per
soanele înscrise la dispoziția testa
mentară pot dispune de sumele
economisite cu condiția prezentării
libretului de economii (cecului) și
a actului de deces în original al
titularului.
în cazul in care titularii unor in
strumente de economisire nu au
stabilit dispoziție testamentară in
favoarea unor persoane, sumele
economisite de ei se restituie de
unitățile C.E.C. moștenitorilor le
gali sau testamentari pe baza și in
limitele stabilite prin certificatul
de moștenitor sau hotărîre jude
cătorească definitivă.

Locuri de popas în județul Arad
în județul Arad, multe unități
turistice amplasate în locuri pito
rești dispun de condiții dintre cele
mai bune de cazare si masă in
orice sezon. Astfel. Hotelul Crișul
din localitatea Chișineu Criș are
un restaurant spațios cu terasă, un
cafă-bar si o braserie, precum și
camere confortabile nentru două
persoane. La rîndul său. Hotelul
Sebiș din localitatea cu același
nume are 48 locuri de cazare de
categoria I A. un restaurant cu te
rasă. cate-bar. bar de zi. braserie,
în apropiere, se află locuri pito
rești si de interes istoric, precum
Si stațiunea Moneasa.
La o distantă de 86 kilometri de
Arad. Hanul Săvîrșin asigură vizi
tatorilor 60 locuri de cazare și te
ren pentru amplasarea de corturi.
Unitatea are un restaurant cu tera
să si o braserie. La Ineu (42 kilo
metri de Arad), hotelul „Moara cu

• Pensionul doamnei Latter : DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30;
19,30.
• Mitul Fedorei s UNION (13 49 04) —
9.30: 11,30; 13,30; 15.45; 18: 20.
• Naufragiul : LIRA (31 71 71)
—
15,30: 17,30; 19,30.
• Legenda călărețului singuratic :
FERENTARI (80 49 85) — 10,30;
15;
17,15; 19,30.
• Lupii mărilor : PACEA (60 30 35) —
15; 17,15; 19,30. CULTURAL (83 S0 13)
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18: 20.
• Campionul : VOLGA (79 71 26) — 9;
12; 16: 19.
• Polițist sau delincvent î MUNCA
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
• Undeva,
cindva :
FLOREASCA
(33 29 71) ~ 9; II; 13; 15,30; 17,45; 20,
AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
•
Femeia
dispărută :
COSMOS

noroc" dispune de 46 locuri de ca
zare. restaurant cu terasă, bar de
zi si o cofetărie cu laborator pro
priu.
Hanul „Sălașul de la răscruce",
situat în zona de agrement a ora
șului Arad, oferă condiții pentru
un popas agreabil, dispunînd de 64
locuri de cazare în camere cu con
fort de categoria I A. căsuțe, teren
pentru amplasarea de corturi, un
restaurant, o braserie, un cafe-bar.
precum si teren ' de tenis, volei,
popice.
Tot în județul Arad se poate face
un popas la Hanul Vinga, situat în
mijlocul unui crîng. pe drumul na
tional spre Timișoara, la Hotelul
Lipova din orașul cu același nume,
la numai un kilometru distantă de
stațiunea balneoclimaterică Lipova,
precum și la Hotelul Nădlac, la 45
kilometri de Arad.

(27 54 95) — 9,30; 11,30; 15,30;
17,30;
19.30.
• Elvis î TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15;
13.30: 15,45; 18; 20.
• Zică ce vor zice : ARTA (21 31 86)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.

teatre
• Teatrul Național
(14 71 71, sala
mică) : Poveste din Hollywood — 1.7;
20; (sala din Piața Cosmonauților) :
Cavoul de familie — 19,30.
>
Filarmonica
„George Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert
simfonic. Dirijor : Horia. Andreescu.
Solist : Viniciu Moroianu — 19.

DIN VIAȚA PARTIDELOR COMUNISTE

i ȘI MUNCITOREȘTI
P. C. JAPONEZ

Sarcina principală: acțiuni imediate,
pînă nu este prea lîrziu,
pentru eliminarea armelor nucleare
La Tokio a avut loc cea de-a S-a ședință plenară a Comitetului
Central al Partidului Comunist Japonez. în cadrul plenarei, președintele
CC. al P.C.J.. Kenji Miyamoto, a rostit cuvintul introductiv, iar raporttil
a fost prezentat de șeful Secretariatului C.C.. Mltsuhiro Kaneko. Ambele
documente s-au referit la evoluția situației interne și internaționale.
Pe marginea celor două documente, plenara a adoptat o declarație
în care se subliniază : „Situația Japoniei și situația internațională în ge
neral este deosebit de gravă ca urmare a continuării și intensificării
cursei înarmărilor, în special a înarmărilor nucleare. în aceste condiții,
cea de-a 9-a plenară a Comitetului Central a hotărît ca partidul să in
tensifice lupta pentru prevenirea războiului nuclear și interzicerea com
pletă a armelor nucleare, aceasta fiind sarcina cea mai importantă pen
tru salvarea -poporului Japoniei și a omenirii de exterminare".
Evidențiind poziția P.C.J., ziarul „Akahata" a publicat un articol, in
care scrie :

în ultimul an s-a accentuat escala
da înarmărilor nucleare. Confrun
tarea dintre blocurile militare a in
trat într-o fază periculoasă. Faimo
sul „ceas al apocalipsului", care fi
gurează pe coperta Buletinului savantilor atomiști, publicat din. 1947
în Statele Unite, a fost dat înainte
cu un minut, indicind „trei minute
pînă la războiul nuclear", după ce în
ultimii zece ani a tot fost dat me
reu înainte, ceea ce reflectă gradul
de periculozitate al intensificării
cursei înarmărilor nucleare.
Evoluția evenimentelor din acest
an arată că. în loc să slăbească, această criză se intensifică. Din luna
iunie, Statele Unite au trecut la am
plasarea de rachete nucleare „Toma
hawk" la bordul submarinelor și na
velor de suprafață ale flotei ameri
cane din Pacific, care-și are baza în
Japonia. Pe teritoriul nipon se află
peste 109 baze și instalații militare
ale S.U.A., râspîndite pe o suprafață
de peste 200 milioane mp. inclusiv
cele care servesc Flotei a VH-a și
celei de-a 5-a Forte aeriene, cele
care dirijează navigația vaselor do
tate cu rachete „Tomahawk" și cele
care transmit ordina către nave și
bombardiere strategice. Japonia, care
a fost prima țară ce a avut de su
ferit de pe urma exploziilor atomice,
ocupă un Ioc special în confruntarea
nucleară.
în urmă cu 39 de ani. la Hiroshima
și Nagasaki au explodat două bombe
atomice, care au înjumătățit popu
lația celor două orașe, creînd un
adevărat infern. Ororile petrecu
te atunci depășesc orice Închipuire.
Acum, la aproape patru decenii,
există încă circa 400 000 de „hibakusha", supraviețuitori ai bombar
damentelor atomice care suferă in
diferite grade de consecințe ale acestor bombardamente. Practic, fie
care japonez dintr-o sută care a de
pășit vîrsta de 40 de ani este un „hi
*
bakusha", in timp ce la Hiroshima
și Nagasaki proporția acestora este
de unu la cinci. Noi, cei care i-am
văzut și îi vedem pe acești „hibakusha", care îi auzim relatind faptele
pe care le-au trăit, reinnoim hotărîrea noastră de a face totul pentru
a nu mai îngădui vreodată folosirea
armelor nuclearo, de a acționa în ve
derea eliminării armelor nucleare de
pe întreaga suprafață a pămîntului.

în urmă cu 30 de ani, noi, japo
nezii, am împărțit cu populația Insu
lelor Marshall consecințele căderilor
radioactive ale experienței nucleare
de pe atolul Bikini. Nu trebuie să
uităm că aceasta a dus la iradierea .
a sute de insulari și la sfirșitul tra
gic al lui Aikichi Kuboyama. opera
tor radio de pe o navă japoneză.
Bomba cu hidrogen de la Bikini a avut o putere explozivă de peste două
ori mai mare decit toate bombarda
mentele din cel de-al doilea război
mondial, inclusiv cele 30 000 de bom
bardamente asupra Japoniei, ca și a
celor asupra orașelor Londra, Dresda
și Leningrad. Iar căderile radioacti
ve s-au extins pe o suprafață de
20 000 de kmp, ceea ce poate da o
idee asupra consecințelor înspăimintătoare ale unui eventual război nu
clear generalizat.
Fiind în trei rînduri martorii oro
rilor nucleare — Hiroshima, Naga
saki și Bikini — noi, japonezii, nu ne
putem permite să stăm cu brațele
încrucișate. Sîntem convinși că
o
pace sigură, reală nu poate fi ob
ținută prin „descurajarea nucleară",
ci prin abolirea armelor nucleare și
dizolvarea blocurilor și alianțelor mi
litare. De aceea, popoarele din în
treaga lume se ridică la luptă pen
tru încetarea cursei înarmărilor, pen
tru interzicerea și lichidarea defini
tivă a armelor nucleare și a tuturor
armelor de distrugere in masă.
în aceste zile, în diferite părți ale
lumii au loc conflicte și războaie, în
care cad victime. Milioane de oameni
sînt înfometați, în pericol de moar
te, în timp ce enorme resurse mate
riale și umane sînt irosite pentru
cursa înarmărilor nucleare. Cursa
neinfeînată a înarmărilor nu face
decît să agraveze situația disperată
a lumii a treia, să-i înrăutățească
sărăcia, oprimarea, inegalitățile.
Anul trecut s-au efectuat de către
țările
posesoare de arme atomice
aproape 50 de explozii nucleare. De
aceea este normal să cerem înceta
rea definitivă a experiențelor cu
arme nucleare.
Ținînd seama de această situație.
Partidul Comunist Japonez consideră
<;£. trebuie, să șe acționeze pina.hu,
este prea 'tîrzip ..pentru eliminarea
definitivă a armelor nucleare și li
chidarea pericolului de război.

Informații sportive

Universitatea Craiova
a îndreptățit din nou așteptările!
• Splendidă victorie la Atena : Universitatea-Olympiakos 1-0
® Formația noastră s-a calificat în turul III al „Cupei U.E.F.A."
Să-i felicităm pe fotbaliștii craioveni pentru noua lor performantă
în „Cupa U.E.F.A." — victorie la
Atena cu 1—0 în fața echipei Olympiakos Pireu și calificarea în turul
al treilea al „Cupei U.E.F.A." !
După ce învinseseră și în meciul
tur de la Craiova (de asemenea, cu
1—0), ieri seara, echipa Universitatea
nu numai că a știut să dejoace asal
turile fotbaliștilor eleni, ci. mai mult,
și-a impus superioritatea tehnică,
dominînd net meciul în cea de-a doua
parte a sa și cîștigînd prin golul în
scris de Sorin Cîrțu (min. 75).
Este o nouă probă a maturității
acestei formații mult îndrăgite, a va
lorii internaționale a jucătorilor craioveni, a capacității lor sufletești de
a se mobiliza în momente decisive,
pentru a reprezenta cu cinste culo
rile clubului și ale fotbalului româ
nesc. Universitatea Craiova a îndrep
tățit astfel din nou așteptările ama
torilor de fotbal din țară, răsplătind
printr-un rezultat remarcabil dragos
tea si atenția cu care este înconju
rată de numeroșii săi susținători.
Tragerea la sorți a meciurilor din
turul al treilea al „Cupei U.E.F.A."
va avea loc la 9 noiembrie.
Ieri, la București, în meci-retur din
„Cupa campionilor", Dinamo Bucu
rești a terminat la egalitate cu Gi
rondina Bordeaux, scor 1—1, după
prelungiri. Dinamoviștii conduseseră
timp de 110 minute cu 1—0. în sfer
turile de finală s-a calificat echipa
franceză.
Alte rezultate din cupele europene
la fotbal (echipele subliniate s-au

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică, timpul probabil pentru
intervalul cuprins între 8 noiembrie,
ora 2t> — 11 noiembrie, ora 20. In țară :
Vremea va fi caldă, îndeosebi în ves
tul țării. Cerul va fl variabil,
cu
înnorări mal accentuate în a doua par
te a intervalului. Pe alocuri vor cădea
burnițe și ploi slabe, mai ales în ul
timele zile. Vîntul va sufla slab pînă la
moderat, cu unele intensificări în estul
țării din sectorul nordic. Temperatura

• Opera Română (13 18 57) ; Flautul
fermecat — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Prin
țesa circului — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra
*
(sala Schitu Măgureanu,
14 75 46) :
Mobilă și durere — 19; (sala Grădi
na Icoanei, li 95 44) : într-un parc pe
o bancă (premieră) — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) ; Mitică Po
pescu — 19,30.
• Teatrul de
comedie
(16 64 60) s
Există nervi — 19.
• Teatrul „Nottara" (59 3103,
sala
Magheru) : Mița in sac — 15; Idioata
— 19,30; (sala Studio) ; EX — 19.
• Teatrul Giulești (sala
Majestic,
14 72 34) : Anonimul Venetian — 19,30;
(sala Giulești, 18 04 85) : Arta conver
sației — 16.
> Teatrul satiric-muzical „C. Tăna-

calificat în faza următoare) : „Cupa
campionilor europeni" : Dnepr Dne
propetrovsk — Levski Spartak Sofia
2—0 ; „Cupa cupelor" : Trakia Plov
div — Bayern Miinchen 2—0 ; Ham
run Spartans (Malta) — Dinamo
Moscova 0—1 ; „Cupa U.E.F.A." : Di
namo Minsk — Sporting Lisabona
2—0, (5—1. la loviturile de departa
jare de la 11 m) ; T.S.K.A. Sofia —
S.V. Hamburg 1—2 ; Partizan Bel
grad — Queen’s Park Rangers 4—0 ;
Widzew Lodz — Borussia Moenchen
gladbach 1—0.
_ ★

HANDBAL. în Sala
sporturilor
din Bacău a început miercuri com
petiția internațională feminină. de
handbal „Trofeul Carpați". In prima
zi
s-au
înregistrat următoarele
rezultate : România A — România
junioare 21—19 (11—8) ; Ungaria —
Bulgaria 33—24 (14—13).
Astăzi, de la ora 17,00, se
dispută meciurile Bulgaria — Româ
nia
(junioare) și România A —
Polonia.

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează :
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA PRONOEXPRES
DIN 7 NOIEMBRIE 1984
Extragerea I :
2 42 21 40 18 26
Extragerea a II-a : 17 23 30 7 37 22
aerului va marca o scădere spre sfîrșitul intervalului în regiunile
estice.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între zero șl 10 grade, local mai coborîte, iar cele maxime între 5 și 15 gra
de pe alocuri mai ridicate la început.
Noaptea și dimineața se va produce
ceată. In București : Vremea va fi cal
dă. îndeosebi în primele zile, iar cerul
variabil, cu înnorări mai accentuate
in a doua parte a intervalului, Vor că
dea burnițe și ploi slabe, mai ales în
ultimele zile. Vîntul va sufla slab pînă
la moderat. Temperaturile minime vor
oscila între 3 și 6 grade, iar cele ma
xime între 11 și 14 grade. Noaptea și
dimineața ceață.

se" (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic des
pre elefanți — 19,30; (sala Victoria,
50 58 65) : Băiatul cu sticleți — 19,30.
• Ansamblul ..Rapsodia română"
(13 13 00) : Pe ulița salului — 19; (la
Palatul sporturilor și culturii) : Cînt
de toamnă aurie — 18.
> Teatrul, evreiesc de stat (20 39 70) ;
Intre caftan și smoking — 18,30.
• Teatrul „ion Creangă" (50 26 55) î
Și dacă se învtrtește — 9;
Mary
Poppius — 18; (la A.S.E.) : Nota zero
la purtare — 20.
• Teatrul
„Țăndărică"
(15 23 77) :
Boroboață — 10: Aventurile lui PJumPlum — 16; (sala din Piața Cosmonauților) : Tigrișorul Petre — 16.
• Circul București (10 65 90) : Vraja
circului — 19.
• Estrada
armatei
(sala C.C.A.,
13 60 64) : Atenție t Estrada in emi
sie — 19.

1

MANIFESTĂRI CONSACRATE ROMÂNIEI
în întîmpinarea celui de-al Xlll-lea Congres al Partidului Comunist Român
In diferite țări ole lumii au loc manifestări dedicate României, prilej de
evidențiere a marilor infăptuiri ale poporului nostru în anii construcției
socialiste - cu precădere în perioada de după cel de-al IX-lea Congres
al Partidului Comunist Român, în anii celei mai glorioase epoci din istoria
contemporană a patriei. Sînt reliefate, totodată, perspectivele pe care le va
deschide poporului nostru, angajat plenar în efortul neobosit de continuă
înflorire a patriei socialiste, marele forum al comuniștilor români - cel de-al
Xlll-lea Congres al partidului. In același cadru, se fac aprecieri elogioase
la adresa politicii externe promovate de România socialistă, sub conducerea
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pusă neabătut în slujba marilor idealuri
ale poporului nostru și ale tuturor popoarelor lumii — pacea, progresul,
colaborarea și dezvoltarea independentă.
Marile
succese în dezvoltarea
economico-socială a României. în
construcția societății socialiste, dobîndite sub conducerea Partidului
Comunist Român, au fost evocate în
cadrul unei manifestări desfășurate
la Școala superioară de partid ..Kărl
Marx" din Republica Democrată Ger
mană. Au fost prezentate realizările
istorice ale poporului român în anii
care au trecut de la revoluția de
eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă. subliniindu-se în mod deosebit saltul
calitativ efectuat în epoca de cînd la
conducerea partidului si a statului
nostru se află tovarășul Nicolae
Ceaușescu.
Un loc important, în cursul aces
tei manifestări, a fost consacrat ex
punerii orientărilor dezvoltării economico-sociale a României în cinci
nalul 1986—1990 și, în perspectivă,
pînă în anul 2000, conținute în
proiectul de Directive ale Congresu
lui al Xlll-lea al P.C.R. De un deo
sebit interes s-au bucurat, de aseme
nea, activitatea bogată pe plan inter
național a partidului si statului nos
tru, inițiativele președintelui Nicolae
Ceaușescu vizi nd solutionarea pro
blemelor complexe ale lumii con
temporane.
A fost, totodată. înfățișată pe
larg evoluția relațiilor de prietenie
si colaborare dintre România și
R. D. Germană, dintre P.C.R. și
P.S.U.G.. evidențiindu-se rolul deo
sebit al întîlnirilor și convorbirilor
dintre tovarășii Nicolae Ceausescu
Si Erich Honecker pentru extinderea
Si' aprofundarea acestor raporturi.

O suită de acțiuni consacrate tării
noastre a fost inaugurată in Italia,
la Torre del Greco, sub auspiciile
autorităților locale. Prezentînd aces
te manifestări, care se vor desfășura
în orașul italian timp de peste o
lună, prof. Enrico Lambiase a subli
niat că ele „reprezintă un omagiu
adus României cu prilejul apropia
tului Congres al Xlll-lea al Partidu
lui Comunist Român11. La rîndul său,
Gianantonio Cirillo, reprezentant al
conducerii municipale, a evidențiat
faptul că într-un asemenea cadru
pot fi mai bine cunoscute aspecte ale
dezvoltării impetuoase actuale a tă
rii noastre, ca o contribuție la in
staurarea în lume a unui climat de
pace, problemă fundamentală a zile
lor noastre, „pentru a cărei realizare
— a spus el — România, președintele
Nicolae Ceaușescu acționează cu
consecventă, în mod constructiv".
Cu acest prilei. au fost prezentate
pe larg realizările poporului român,
evidentiindu-se că acestea au fost
obținute sub conducerea președinte
lui Nicolae Ceaușescu, eminentă per
sonalitate politică a lumii de azi. Au
fost puse în evidentă orientările
dezvoltării României, asa cum reies
din proiectul de Directive ale apro
piatului Congres al comuniștilor ro
mâni.
O expoziție de carte social-politică si științifică românească a fost
prezentată la Hanoi. La loc de
frunte se află expuse opere din gîndirea social-politică și economică a
președintelui Nicolae Ceaușescu, pre
cum și lucrări științifice ale tovarășei
academician doctor inginer Elena

NICARAGUA

STOCKHOLM

Lucrările Conferinței pentru măsuri de încredere
și securitate și pentru dezarmare in Europa
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Ceaușescu. într-o expoziție docu
mentara de fotografii sînt înfățișa
te realizările poporului nostru, sub
genericul
„Republica
Socialistă
Romania în anul celui de-al Xlll-lea
Qongres al Partidului Comunist Ro
mân". Totodată, la Hanoi au fost
prezentate, în cadrul unei conferin
țe de presă, împlinirile poporului ro
mân în pltimele patru decenii și. în
deosebi, în perioada care a trecut de
la Congresul al IX-lea al partidului.
Dezvoltarea puternică a tuturor ra
murilor economiei românești, a știin
ței și culturii, a învățămîntului și
artelor este ilustrată la Coventry, în
Marea Britanic, în cadrul unei expo
ziții consacrate țării noastre. în cuvintul inaugural, lordul primar al
orașului, Walter Brandish, a eviden
țiat politica de pace și prietenie
promovată de România, precum șiro-l
Iul deosebit al vizitei de stat efeey
tuate in Marea Britanie de președin
tele Nicolae Ceaușescu, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, pentru
amplificarea pe multiple planuri a
relațiilor româno-britanice.
Coordonatele majore ale activității
internaționale a partidului și statu
lui nostru, contribuția hotărîtoare a
președintelui Nicolae Ceaușescu la
elaborarea și înfăptuirea politicii ex
terne a României socialiste, orienta
te neabătut în direcția promovării
înțelegerii, cooperării și păcii între
toate statele lumii, au fost prezen
tate in cadrul unei manifestări
desfășurate la New York. Cei
prezenti — reprezentanți ai vie
ții culturale, universitare si ar
tistice newyorkeze, ziariști și
un
numeros public — au vizionat apoi
filmul „Civilizația tehnologică a
României".
La Mar del Plata, în Argentina, în
cadrul unei manifestări dedicate
României, au fost înfățișate, într-o
expunere, rezultatele mărețe înre
gistrate de tara noastră în edificarea
unei economii puternice, înfăptuirile
din ' toate domeniile de activitate în
anii construcției socialismului, orien
tările dezvoltării economico-sociale
conținute de proiectul de Directive
ale Congresului al Xlll-lea al P.C.R.
(Agerpres)

STOCKHOLM 7 (Agerpres). — La
Stockholm se desfășoară lucrările
Conferinței pentru măsuri de încre
dere și securitate și pentru dezarmare în Europa. în cursul noii sesiuni
vor fi examinate. în continuare, pro
punerile formulate pînă in prezent
de diferite state, inclusiv de Româ
nia. în scopul stabilirii mai precise
a elementelor convergente, al -apro
pierii pozițiilor, astfel încit negocieHle care vor urma să poată duce la
rfe2ultate cit mai substanțiale.
Au fost reluate, totodată, eforturile
de finalizare a unei înțelegeri asupra instituirii organelor de lucru ne
cesare pentru începerea și desfășu
rarea negocierilor de fond. Noua sesiune a conferinței a început sub
semnul urgenței deosebite pe care o
reprezintă în actualele condiții con
venirea și înfăptuirea unor măsuri
concrete pentru eliminarea surselor
de suspiciune și neîncredere din ra
porturile interstatale în Europa, așe
zarea acestor raporturi pe încredere
și respect reciproc, crearea unui cli
mat politic propice negocierii și
transpunerii în viață a unor acorduri
de reducere a armamentelor pe con

tinentul european. Acesta este și obiectivul central al conferinței, care,
potrivit mandatului convenit la Ma
drid, este menită să inițieze, prin
măsurile ce vor fi adoptate, un pro
ces vizînd instaurarea. între toate
cele 35 de state participante, a unor
raporturi noi, întemeiate pe egalita
te deplină și încredere reciprocă, pe
largă colaborare și pe reducerea ar
mamentelor la niveluri cit mai scă
zute.
în această viziune. România, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu
s-au
pronunțat de la început și acționea
ză cu hotărîre pentru angajarea în
cadrul conferinței a unor negocieri
concrete, care să fie purtate înlte-un
spirit de răspundere și înțelegere
reciprocă și care să conducă, în cel
mai scurt timp, la convenirea unor
prime măsuri de natură să influențe
ze situația politică din Europa in
direcția destinderii, cooperării și de
zarmării. Din această viziune se
inspiră și propunerile prezentate de
tara noastră la conferință, propuneri
orientate spre clădirea bazelor unei
structuri durabile de pace și securi
tate pe continentul european.

CU PRILEJUL CELEI DE-A 67-A ANIVERSĂRI
A MARII REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE

Parada militară și demonstrația
oamenilor muncii din Moscova
MOSCOVA 7 — Trimisul Agerpres,
M. Chebeleu, transmite : Cu ocazia
celei de-a 67-a aniversări a Marii
Revoluții Socialiste din Octombrie, în
Piața Roșie din Moscova au avut loc,
la 7 noiembrie, tradiționala paradă
militară și demonstrația oamenilor
muncii din capitala Uniunii Sovie
tice.
In tribuna centrală a Mausoleului
V.I. Lenin se aflau Konstantin Cernenko, secretar general al C.C. al
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., alți con
ducători de partid și de stat, generali
și ofițeri ai forțelor armate sovietice,
în tribune se aflau, de asemenea, ve
terani ai P.C.U.S. și ai Revoluției din
Octombrie, fruntași in producție, oa
meni de știință și cultură, cosmonauți, conducători ai organizațiilor
de sindicat, de femei și tineret, nu
meroși oaspeți de peste hotare, șefi
ai misiunilor diplomatice și atașați
militari aero și navali acreditați în
U.R.S.S.
★

MOSCOVA 7 (Agerpres). — în
raportul prezentat la adularea festi
vă de la Moscova consacrată celei
de-a 67-a aniversări a victoriei Ma
rii Revoluții Socialiste din Octom
brie. A. Gromîko, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S..
prim-vicepresedinte al Consiliului
de Miniștri, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S.. a înfățișat amplu
realizările poporului sovietic în în
făptuirea
socialismului dezvoltat,
subliniind, totodată, sarcinile pe care
P.C.U.S. le pune în domeniile poli
tic. economic, spiritual si al politicii
internaționale.
A. Gromîko a arătat, .-moi. că prac
tica vieții internaționale
confirmă
incontestabil că sistemul socialist
exercită o influentă hotărîtoare asu
pra evoluției evenimentelor. Fiecare
zi aduce noi si noi dovezi — a spus
el — că pe plan international țările
socialiste apără idealurile de pace
general-umane. Uniunea Sovietică —
a subliniat vorbitorul — rămîne fi
delă procesului de limitare si redu
cere a armamentelor, este gata să

Serghei Sokolov, mareșal al Uniu
nii Sovietice, prim-locțiitor al mi
nistrului apărării al U.R.S.S., a ros
tit o cuvîntare.
A urmat, apoi, parada militară, la
care au participat reprezentanți ai
diferitelor genuri de arme din gar
nizoana Moscova.
Prin fața tribunelor au trecut, în
continuare, participanții la demon
strația oamenilor muncii, reprezen
tanți ai întreprinderilor industriale,
șantierelor de construcție, organiza
țiilor economice, ai lucrătorilor din
agricultură, instituțiilor științifice și
de invățămînt din capitala sovietică
și regiunea Moscova.
★

Guvernul U.R.S.S. a oferit, în ace
eași zi, o recepție la Palatul congre
selor din Kremlin. Konstantin Cernenko, secretar general al C.C. al
P.C.U.S.,
președintele
Prezidiului
Sovietului Suprem al U.R.S.S., a ros
tit o scurtă alocuțiune.
★

ducă tratative serioase si cinstite, în
scopul ajungerii la acorduri care să
nu lezeze interesele nimănui.
Relevînd anoi că problema proble
melor o constituie eliminarea peri
colului nuclear, vorbitorul a arătat
că propunerile sovietice urmăresc
eliminarea completă si pentru tot
deauna a armei nucleare de pe pămint. Noi susținem, a spus el. că
este timpul să fie oprit caruselul
nuclear si propunem să se înceapă
cu o acțiune simplă și eficientă —
înghețarea tuturor arsenalelor nu
cleare. de la aceasta fiind ușor să
trecem la reducerea lor.
Arătînd că situația internațională
depinde în mare măsură de modul
în care se desfășoară relațiile din
tre U.R.S.S. si S.U.A. si că partea
americană a exprimat. în ultima
vreme, dorința unor relații mai con
structive. A. Gromîko. a spus : Exis
tă toate posibilitățile în acest sens.
Sintem gata să conlucrăm cu S.U.A.
în interesul întăririi securității in
ternaționale.

Victoria în alegeri
a Frontului Sandinist

Noi acțiuni pentru dezarmare și pace

de Eliberare Națională
MANAGUA 7 (Agerpres) — După
numărarea a 88 la sută din voturile
exprimate în scrutinul prezidențial
si legislativ de duminică din Nicaragua, Frontul Sandinist de Elibe
rare națională. (F.S.L.N.) a cumulat
662 581 sufragii, adică 67,22 la sută
din totalul buletinelor validate.
In aceste condiții, observatorii po
litici din capitala Nicaraguei afirmă
că victoria în alegeri a F.Ș.p.N. este
indubitabilă, candidatul său la func
ția supremă in stat. Daniel Ortega
Saavedra, fiind considerat virtualul
președinte ales al tării.

In R. F. Germania continuă să se desfășoare ample acțiuni pentru pace
și dezarmare, împotriva amplasării de noi rachete nucleare. Numai la
Hamburg (în fotografie) la demonstrațiile din piața primăriei orașului
au participat peste 100 000 de persoane

între aparențe și reali' tăți La Prima vedere, unele evolu• ții din economia mondială par încu
rajatoare, in realitate insă ele con: stituie sursa unor vii neliniști și
preocupări, atît pe plan national, cit
și international. Astfel. în timp ce
relansarea activității productive in
unele țări dezvoltate lasă impresia
că sint reunite condițiile depășirii ce
lei mai profunde și îndelungate re
cesiuni din ultima jumătate de veac,
situația economică și socială a țări
lor in curs de dezvoltare devine tot
. mai critică. Totodată, comerțul mon
dial dă semne de înviorare, dar pre
siunile protecționiste continuă să
sporească.
Cum se explică asemenea evoluții
contradictorii ? In primul rind se im
pune precizat că relansarea activită
ții productive, pe alocuri apreciabilă,
din unele țări dezvoltate (S.U.A.,
Canada, Japonia, R.F. Germania și
. Marea Britanie) nu s-a generalizat,
așa cum se aștepta. Intr-o serie de
state avansate, îndeosebi vest-europene, ritmurile de creștere continuă
să fie destul de lente. Iar in ce pri
vește țările in curs de dezvoltare, si
tuația este de-a dreptul dramatică :
se apreciază că producția și venitul
pe locuitor se vor reduce in aceste
state și în 1984, pentru al patrulea an
■ consecutiv.
Problema cea mai gravă care con
fruntă țările lumii a treia este însă
aceea a datoriilor externe. Politica
dobinzilor înalte promovată de unele
țări dezvoltate — și în primul rînd
de S.U.A. — dă noi și noi dimensiuni
acestei probleme, iar efectele crizei
economice mondiale, materializate
îndeosebi in reducerea veniturilor
din exporturi ale țărilor în curs de
dezvoltare, împiedică tot mai mult
solutionarea ei. Povara datoriilor a
devenit atit de copleșitoare pentru

Dobînzile înalte și protecționismul — obstacole în ca
lea dezvoltării generale.
rile din AMERICA LATINA se aș
teptau să obțină in 1984 rezultate
mai bune, datorită înviorării activi
tății în economiile principalilor lor
parteneri comerciali — S.U.A. și Ca
nada. Dar s-a calculat că două treimi
din cele 6—7 miliarde de dolari cit
va totaliza creșterea veniturilor din
exporturi ale statelor latino-americane vor fi absorbite de plățile supli
mentare determinate de spori
rea, in acest an, a nivelului do
binzilor pe piața nord-americană.
Speranțele țărilor din AFRICA erau legate de evoluția prețurilor la
materiile prime, însă din cauza sla
bei cereri din partea statelor dezvol
tate, acestea au început din nou să
scadă, după o scurtă perioadă de
creștere, îndepărtind astfel perspecti
vele ameliorării actualei situații eco
nomice și sociale deosebit de critice
din numeroase state ale continentu
lui, unde zeci de milioane de oameni,
îndeosebi femei și copii, sînt ame
nințați să moară de foame.
Pentru țările din ASIA — îndeo
sebi pentru acelea din sudul și estul
continentului, care, în ultimii ani, au
realizat apreciabile progrese pe calea
industrializării, ceea ce le-a făcut
mai puțin vulnerabile la fenomenele
de criză — problemele dezvoltării
prezente și viitoare sînt tot mai strîns
legate de evoluțiile din comerțul
mondial, sector în care se înregis
trează însă o îngrijorătoare extin
dere a practicilor protecționiste de
către unele țări avansate. Mai bine
de jumătate din schimburile comer

ciale internaționale sînt afectate de
diferite bariere tarifare și netarifa
re, dintre care o mare parte vizează
în exclusivitate țările în curs de dez
voltare. si în primul rînd produsele
lor manufacturate.
Be scurt, datorită dobînzilor exce
sive
și
practicilor protecționiste,
țările în curs de dezvoltare nu numai
că nu beneficiază de pe urma relan
sării activității productive în unele
țâri dezvoltate sau a înviorării co
merțului mondial,sdar își văd dete
riorată tot mai mult situația econo
mică. Căci în timp ce dobînzile în
creștere limitează accesul țărilor ră
mase în urmă la credite pentru achi
ziționarea de bunuri necesare dezvol
tării și sporesc povara rambursării
datoriei lor externe, escaladarea protecționismului reduce posibilitatea acestor țări de a-și procura din ex
porturi resursele de care aii nevoie
atît pentru finanțarea importurilor,
cît și pentru achitt^pa vechilor îm
prumuturi. Cea mai alarmantă con
secință a unei asemenea evoluții este
scăderea ritmului de dezvoltare a ță
rilor in cauză, paralel cu creșterea
datoriei lor externe.
Politicile financiare și comerciale
restrictive promovate de unele țări
bogate au sporit nemăsurat dificul
tățile economice ale țărilor sărace.
Ar fi însă nerealist să se creadă că
gravele probleme ce confruntă țările
rămase în urmă privesc numai sta
tele respective. într-o lume tot mai
interdependentă, cum este cea de as
tăzi, nici un stat, indiferent de mă
rimea sau forța sa economică, nu se
mai poate pune la adăpost de ceea
ce se întîmplă în alte state. Dealtfel,
în ultima vreme s-a putut constata,
nu o dată, cit de mult au ajuns să
depindă atît țările creditoare, cit și
sistemul financiar internațional de
situația țărilor debitoare. Un strîns
raport de condiționare reciprocă exis
tă, de asemenea, în domeniul comer
țului, ca și în acela al aprovizionării
cu materii prime, energie și produse
alimentare.
In condițiile actualei crize, reduce
rea puterii de cumpărare a țărilor
rămase în urmă — fie prin dobînzi
înalte, fie prin măsuri protecționiste
— nu face decit să împiedice relan
sarea producției în țările avansate și

Rezultatele alegerilor din S. U. A.
Ronald Reagan a fost reales în funcția de președinte
538 de electori, care în mod oficial îl
vor alege pe președinte la 17 decem
brie. Walter Mondale nu a obținut
majoritatea decit în statul Minnesota
și în districtul Columbia și, drept ur
mare, nu i-au revenit decit 13 elec
tori.
I
Rezultatele alegerilor pentru Senat
— după cum transmit agențiile de
presă — relevă că, din cele 33 de
locuri (din 100) supuse scrutinului,
democrații au obținut 14 locuri, iar
republicanii 17. Celelalte două locuri
vor fi atribuite ulterior. In Camera
Reprezentanților, democrații dețin
pină acum 249 locuri, iar republicanii
— 177 (din totalul de 435 locuri).

WASHINGTON 7 (Agerpres). —
După numărarea a 99 la sută din
voturile exprimate în alegerile pre
zidențiale, desfășurate, marți, in Sta
tele Unite,
președintele Ronald
Reagan, candidatul Partidului Repu
blican, a fost, practic, reales pre
ședinte al S.U.A. pentru o nouă pe
rioadă de patru ani. El a obținut
52 672 120 voturi (59 la sută din total),
in timp ce candidatul Partidului
Democrat, Walter Mondale, a întru
nit 36 488 416 voturi (41 la sută).
întrucît candidatul republican Ro
nald Reagan a obținut majoritatea in
49 dintre cele 50 de state ale fede
rației, lui i-au revenit 525 dintre cei

★

★

Ronald Reagan — relatează agen
ția United Press International — a
apreciat că a sosit momentul pentru
o întilnire americano-sovietică la ni
vel inalt, subliniind : „Cred că este
timpul să ne întilnim pentru a exa
mina multe probleme și a limpezi
atmosfera, spre a vedea dacă putem
trece la abordarea reducerii, în spe
cial a armelor nucleare". Intr-o cu-y
vîntare rostită apoi, președintele
Reagan a făcut o trecere în revistă
a mandatului său și a relevat că in
tenționează să continue aceeași linie
politică.

WASHINGTON 7 (Agerpres). — în
prima sa declarație după realegere,
președintele S.U.A., Ronald Reagan,
a afirmat că în cursul celui de-al
doilea mandat va depune „toate efor
turile pentru a aj.unge la o reducere
a armamentelor nucleare", transmite
agenția France Presse. El a adăugat
că va continua programul început în
urmă cu patru ani,' program de creș
tere economică fără inflație și de apărare fermă, reluînd cunoscuta sa
teză de menținere a păcii cu ajuto
rul și prin intermediul forței.

ORIENTUL MIJLOCIU
Guvernul libanez a aprobat o „bază de negociere”
pentru convorbirile de la Naghoura
naționale de presă. Totodată, guver
nul a aprobat componența delegației
militare libaneze la aceste convor
biri, care va fi alcătuită din șase
persoane și va fi condusă de gene
ralul de brigadă Mohammed al Hajj,
șeful Comitetului militar pentru
aplicarea unui plan de securitate in
sudul Libanului.

BEIRUT 7 (Agerpres) — în cursul
reuniunii de miercuri a Guvernului
de uniune națională din Liban a fost
aprobată o „bază de negociere" pen
tru convorbirile libanczo-israeliene
la nivel de reprezentanți militari
care vor începe joi, 8 noiembrie, sub
egida O.N.U., în localitatea libaneză
Naqhoura — anunță agențiile inter

tombrie numărul celor aflați în
căutarea unui loc de muncă a ajuns
la 2 144 500.
HAGA 7 (Agerpres). — Șomajul
afectează în prezent 17 la stită din
totalul forței de muncă din Olanda,
se arată intr-un raport oficial dat
publicității la Haga. Potrivit docu
mentului citat de agenția Associated
Press, numărul persoanelor aflate in
căutarea unui loc de muncă era la
sfîrșitul lunii octombrie de 806 800.

BONN 7 (Agerpres) — în pofida
unei ușoare relansări economice,
rata șomajului se menține în
R.F. Germania la nivelul de 8,6 la
sută din totalul forței de muncă ac
tive. Departamentul federal al Mun
cii a anunțat că la sfîrșitul lunii oc

BRUXELLES 7 (Agdrpres). — Nu
mărul Șomerilor înregistrați oficial în
Belgia la sfîrșitul lunii octombrie
era de 510 688, ceea ce reprezintă 12,1
la sută din totalul populației active,
s-a anunțat la Bruxelles, potrivit
agenției. Associated Press.

Sute de mii de participant! la greva generală
din Africa de Sud

înlăturarea poverii datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare
— cerință esențială a stabilității economice în lume
țările în curs de dezvoltare îneît
multe dintre ele nu mai pot face fată
ratelor scadente decit prin renunța
rea la importuri vitale pentru dez
voltarea economică și menținerea ni
velului de viață al populației lor. Așa
se explică faptul că âele mai îndato
rate țări, cum sint cele latino-americane (350 din totalul de 810 miliarde
de dolari) înregistrează și cele mai
mari reduceri ale producției (—3 la
sută in 1983, față de —1 la sută pe
ansamblul țărilor lumii a treia).

șurată în perioada care a trecut de
la precedentul congres a fost pre
zentat de tovarășul Gilberto Vieira,
secretar general al C.C. al P.C.C.,
care a înfățișat principalele tendințe
și procese din viața internațională,
sarcinile comuniștilor columbieni in
lupta pentru apărarea intereselor
fundamentale ale oamenilor muncii,
pentru o Columbia prosperă și inde
pendentă.
Lucrările congresului continuă.

LONDRA 7 (Agerpres). — Luînd
cuvintul în cadrul dezbaterilor Par
lamentului britanic, liderul Partidu
lui Laburist, de opoziție, Neil Kin
nock, a criticat politica economică
și socială a actualului guvern con
servator — transmite agenția Reuter.
Ca urmare a acestei politici, a spus
el, șomajul a atins un nivel fără
precedent, la ora actuală peste trei
milioane de oameni fiind în căutare
de locuri de muncă.

Probleme stringente ale economiei mondiale

Tabloul economiei mondiale — așa
cum a fost el conturat în cursul re
centelor dezbateri din cadrul Consi
liului pentru comerț și dezvoltare al
U.N.C.T.A.D., Fondului Monetar In
ternațional și Băncii Mondiale sau
„Grupului celor 77“ — se prezintă
mai complex și mai contradictoriu ca
, oricind.

BOGOTA 7 (Agerpres). — La Bo
gota s-au deschis lucrările celui de-al
XIV-lea Congres al Partidului Co
munist din Columbia, la care parti
cipă 800 de delegați. Sint prezente,
de asemenea,
delegații
ale unor
partide comuniste și muncitorești din
Europa, Asia și America Latină.
Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Ion Bucur,
membru al C.C. al P.C.R.
Raportul privind activitatea desfă

Rate înalte ale șomajului în Europa occidentală

★

La Managua a avut loc o reu
niune de urgență a Juntei Guvernu
lui de Reconstrucție Națională din
Nicaragua, la care au luat parte și
cadre de comandă ale Armatei
Populare Sandiniste, consacrată ana
lizării implicațiilor creșterii perico
lului și amenințărilor cu o interven
ție militară a S.U.A. Cu acest prilej
s-a hotărît decretarea
„stării de
alertă" pe întreg teritoriul național
și sporirea măsurilor pentru apă
rarea suveranității și independenței
de stat a Republicii Nicaragua —
transmit agențiile Prensa Latina,
U.P.I. și France Presse.

Deschiderea lucrărilor Congresului
Partidului Comunist din Columbia

să accentueze astfel problemele so
ciale. Se apreciază că, datorită redu
cerii severe a importurilor țărilor in
curs de dezvoltare, statele dezvoltate
cu economie de piață, au pierdut, in
mai puțin de doi ani. aproape trei
milioane locuri de muncă, ceea ce a
contribuit ca șomajul și falimentele
să se ridice la niveluri nemaiint.ilnite în perioada postbelică.
Dobînzile înalte și practicile protectioniste adincesc insă contradic
țiile nu numai între țările sărace și
cele bogate, ci și în cadrul acestui
din urmă grup de state. îndeosebi
țările vest-europene și-au inâsprit
de la o vreme Criticile la adresa
S.U.A., cărora le reproșează că îm
piedică relansarea economică în Eu
ropa occidentală prin practicarea
unor rate ridicate ale dobînzilor pe
piața americană. Intr-adevăr, dobîn
zile excesiv de ridicate din S.U.A.
antrenează. între altele, o amplă miș
care de capitaluri spre piața ameri
cană, care oferă perspectiva unor
ciștiguri mai mari, dar care, in ace
lași timp, privează statele de origine
de importante fonduri ce ar putea
contribui la relansarea propriilor economii.

România — o politică re
alistă, constructivă. Evolu_
țiile din viața economică internațio
nală reliefează astfel și mai preg
nant justețea poziției României, a
președintelui Nicolae Ceaușescu cu
privire la căile și modalitățile de de
pășire a crizei economice mondiale
— poziție reafirmată și cu prilejul
amintitelor reuniuni internaționale,
ca și al dezbaterilor din cadrul ac
tualei sesiuni a Adunării Generale a
O.N.U.
în concepția României, a președin
telui ei. relansarea activității econo
mice la scară mondială impune. în
mod deosebit, găsirea unei soluții
radicale, globale, in problema dato
riilor externe ale țărilor în curs de
dezvoltare, O asemenea rezolvare
trebuie, după părerea tării noastre,
să includă anularea completă a da
toriei pentru tarile cele mai sărace
și reducerea într-un procentaj im
portant a datoriei celorlalte țări în
curs de dezvoltare, precum si reesa-

lonarea generală a datoriilor acesto
ra pe o perioadă mai lungă cu o
dobîndă redusă sau chiar fără dobîndă. Totodată, este necesară sta
bilirea unor limite maxime ale do
bînzilor — de 7—8 la sută pentru
creditele vechi și de 5 la sută pentru
cele noi. Rezolvarea globală a aces
tei probleme trebuie să includă, de
asemenea, stabilirea unui plafon
pentru plățile anuale in contul da
toriei externe care să nu fie mai
mare de 10—15 la sută din încasă
rile anuale din exporturi ale statelor
debitoare.
Soluția preconizată de România
mai prevede asigurarea accesului ță
rilor în curs de dezvoltare la credite
internaționale. în condiții avantajoa
se. crearea unui Fond de alimentare
a acestor credite de către statele
dezvoltate, precum și reorganizarea
sistemului monetar international pe
baze noi, echitabile, astfel încit
acesta să contribuie la stimularea
dezvoltării economice a fiecărei țări,
și in primul rind a celor rămase in
urmă.
în același timp, țara noastră se
pronunță pentru o acțiune concerta
tă. unitară a statelor in curs de dez
voltare, de natură să poată determi
na țările dezvoltate, companiile și
băncile internaționale să adopte o
atitudine nouă, realistă si să poată
evita in felul acesta că țările dez
voltate creditoare să impună izolat
condițiile lor fiecărei țări debitoare.
în sfîrșit. România evidențiază
necesitatea imperioasă de a se pune
capăt oricăror practici discriminato
rii, pentru instaurarea unui comerț
liber si echitabil, pentru eliminarea
măsurilor de natură să condiționeze
sau să limiteze schimburile economi
ce dintre state.
Fără îndoială, transpunerea în
practică a unor astfel de măsuri,
impuse de însăși gravitatea actualei
situații, ar aduce o însemnată con
tribuție la relansarea activității eco
nomice în lume și începerea unui
proces efectiv de instaurare a noii
ordini economice internaționale, la
depășirea dificultăților create de cri
ză și asigurarea stabilității economi
ce mondiale.

JOHANNESBURG 7 (Agerpres). —
Sute de mii de persoane — munci
tori, studenti. elevi, alte categorii ale
populației de culoare — din diferite
localități ale R.S.A. au participat,
luni și marți, la greva generală de
48 de ore declanșată la chemarea or
ganizațiilor sindicale, politice si stu
dențești în semn de protest fată de
politica rasistă a regimului minori
tar de la Pretoria. A fost una din
tre manifestațiile de cea mai mare
amploare organizate de populația
africană în apărarea drepturilor sale
politice, pentru îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și de educație. Au

toritățile rasiste au mobilizat împo
triva manifestanților imense forte
militare și de poliție, care au făcut
uz de grenade cu gaze lacrimogene
și gloanțe de cauciuc. în urma cioc
nirilor violente, la Tembisa. Katlehonv. in suburbii ale orașului PortElizabeth și în alte puncte ale tării,
cel puțin 22 de demonstranți au fost
uciși și numeroși alții răniți. După
cum au declarat organizatorii .gre
vei. represaliile la care recurgă re
gimul rasist nu vor putea intimida
populația de culoare, care va conti
nua să lupte pentru libertate, pină
la înlăturarea opresiunii.

^AGENȚIILE DE PRESA

pe scurt
PENTRU CONTINUAREA DIALO
GULUI INTRE AUTORITATI Șl FOR
ȚELE INSURGENTE IN SALVADOR,
in vederea continuării dialogului,
inițiat la 15 octombrie, între Frontul
Farabundo Marti pentru Eliberare
Națională (F.M.L.N.) din Salvador,
și Frontul Democratic Revoluționar,
pe de o parte, și autoritățile gu
vernamentale salvadoriene, pe de
alta, F.D.R. va prezenta președin
telui jose Napoleon Duarte o serie
de propuneri concrete, a declarat
ziarului mexican „Excelsior" Ruben
Zamora, reprezentant al F.D.R. la
convorbiri.

CONTINENTUL
AFRICAN
CONFRUNTAT CU O FOARTE
GRAVA CRIZA ALIMENTARA.
Intr-un document prezentat spre
dezbatere participanților la reuniu
nea organizației „Cooperare pen
tru Africa", ce are loc la Harare,
se arată că reducerea producției
agricole, care a generat o adevă
rată criză alimentară, este una
dintre cele mai grave probleme
cu care se confruntă continentul
african in acest deceniu.

MASURI ADOPTATE DE <JNELE BĂNCI BRITANICE. După ce
Banca britanică de depuneri „Bar
clays" a redus, marți, rata dobinzii
sale de la 10,5 Ia io Ia sută, alte
trei bănci principale de depuneri
din Marea Britanie au operat redu
ceri similare. După cum informea
ză agenția United Press Interna
tional, este vorba de „Național
Westminster", „Lloyds" și „Mid
land".
CREDIT. Banca Interamericană
de Dezvoltare (B.I.D.) a acordat
Perului un credit in valoare de 160
milioane dolari, informează agenția
Andina. Creditele vor fi utilizate
pentru reactivarea unor importante
sectoare ale economiei peruane.
AUTORITĂȚILE
FILIPINEZE
continuă să trimită alimente si me
dicamente populației sinistrate din
regiunile centrale ale tării bîntuite
timp de două zile de taifunul
„Agnes", care a provocat moartea
a 352 persoane. Numeroși locuitori
au fost răniți, iar un mare număr
de familii au rămas fără adăpost.

PRODUCȚIA MONDIALA DE CEREALE. Organizația Națiunilor
Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.) a dat publicității, la
Roma, un nou raport estimativ privind producția mondială de cereale din
acest an. Potrivit documentului, citat de agenția Reuter, recolta de ce
reale a lumii va fi in 1984 de 1,761 miliarde tone, in creștere cu 8 la
sută comparativ cu anul precedent.

Gh. CERCELESCU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Plata Scinteii nr. 1. Tel. ti 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA-—
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea Grivițel nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SCINTEII
40 360

J

