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în spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
al Hotărîrii Comitetului Politic Executiv al C. C. al P. C. R.

Angajare fermă pentru perfecționarea activității de partid,
pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor economice si sociale
în pregătirea Conferinței Națio
nale a partidului, sîmbătă, 28 no
iembrie, s-au desfășurat conferin
țele extraordinare a 18 organizații
județene de partid.
La lucrări au participat membrii
comitetelor județene de partid și
ai comisiilor județene de revizie,
delegații aleși în adunări generale
ale comuniștilor sau in plenare ale
comitetelor de partid cu activul
din întreprinderi, instituții și co
mune, desfășurate în luna noiem
brie. Au fost prezenți, ca invitați,
reprezentanți ai unor instituții cen
trale, ai organelor locale de stat,
ai organizațiilor
de masă și ob
ștești, cadre de
conducere din unități economice,
oameni de știin
ță, artă și cul
tură.
La conferințele
extraordinare de
partid au luat
parte :
județul
Alba — Ion Coman ; județul Arad
—
Vasile
Bărbulescu ; ju
dețul Argeș —
Gheorghe Tănase ; județul Bihor — Gheor
ghe
Pană ;
județul
BistrițaNăsăud — Tudor Postelnicu; jude
țul Buzău — Ion Stoian; județul
Dîmbovița — Emil Bobu; județul
Galați — Radu Bălan; județul Gorj
— Ion Dincă ; județul Harghita —
Ion Radu; județul Ialomița — Cor
nel Pacoste; județul Mehedinți —
Ștefan Andrei; județul Neamț —
Ludovic Fazekas; județul Sălaj —
Gheorghe Oprea; județul Suceava
— Ștefan Bîrlea; județul Vaslui —
Lina Ciobanu; județul Vîlcea —
Ion Ursu; județul Vrancea — Nico
lae Giosan.
Din partea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, în deschiderea conferin
țelor extraordinare au fost adresate
participanților un salut tovărășesc,
revoluționar, precum și urarea de
noi succese în înfăptuirea Progra
mului de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism.
în cadrul conferințelor s-a dat
cea mai înaltă apreciere rolului
determinant al tovarășului
Nicolje Ceaușescu în fundamen
tarea și elaborarea întregii politici
a partidului și statului nostru, stra
tegiei dezvoltării necontenite a tă
rii, planurilor și programelor prin
care se eșalonează,
cu
rigoare
științifică, procesul amplu și com
plex de edificare a societății socia-

liste multilateral dezvoltate în pa
tria noastră și înaintare a Româ
niei spre comunism.
Participanții
au dat
expresie
sentimentelor de aleasă stimă și
înaltă prețuire față de tovarășa
Elena Ceaușescu, militant de frunte
al partidului și statului nostru,
peniru contribuția remarcabilă la
elaborarea și înfăptuirea politicii
partidului, la dezvoltarea multila
terală a României socialiste, la
progresul continuu al științei, învățămîntului și culturii în patria
noastră.
în deschiderea conferințelor au

și orientărilor secretarului gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. A fost dezbătut,
de asemenea, un raport privind
modul de aplicare a programelor
de perfecționare a activităților
economico-sociale, a autoconducerii
și autofinanțării, lărgirea demo
cratei muncitorești revoluționare,
participarea activă a maselor la
elaborarea și înfăptuirea obiecti
velor în profil teritorial.
în lumina orientărilor șl indica
țiilor
formulate
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu la Plenara Co
mitetului Central al partidului din

Conferințe extraordinare

vel calitativ superior a întregii ac
tivități a organelor și organizațiilor
de partid, a întreprinderilor și in
stituțiilor.
O atenție deosebită s-a acordat
analizei activității desfășurate de
comitetele județene, de organele și
organizațiile de partid, de organe
le de conducere colectivă, de co
muniști, de toți oamenii muncii
pentru îndeplinirea în bune condi
ții a planurilor la producția fizică
și. cu prioritate, a exportului, ridi
carea nivelului tehnic și calitativ
al produselor, creșterea productivi
tății muncii, reducerea consumuri
lor materiale și
energetice,
gos
podărirea
judi
cioasă a resurse
lor de materii
prime și mate
riale, promovarea
largă a cuceriri
lor noii revo
luții tehnico-științifice; obiective
majore ale dez
voltării intensive
a economiei na
ționale. Au fost
temeinic dezbă
tute problemele
legate de creș
terea răspunderii ce revine co
mitetelor județene de partid, ca
drelor de partid și de stat pen
tru aplicarea în viață a sarci
nilor stabilite de tovarășul
Nicolae Ceaușescu privind (mobili
zarea largă a comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii din județe
pentru îndeplinirea exemplară a
planului pe acest an si pregătirea
temeinică a producției anului
viitor.
Un loc important
în
cadrul
dezbaterilor l-au pcupajt proble
mele legate de îndeplinirea pro
gramelor de îmbunătățire a organic
zării și modernizare a producției,
acțiune de cea mai mare însemnă
tate. inițiată de secretarul general
al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
în spiritul indicațiilor secretaru
lui general al partidului, conferin
țele județene au analizat cu înaltă

aie organizațiilor județene de partid
fost prezentate Hotărîrea Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. din 27 noiembrie, conclu
ziile ce se desprind pentru întă
rirea spiritului revoluționar, a răs
punderii cadrelor și activului de
partid, a tuturor comuniștilor în
vederea înfăptuirii politicii parti
dului de construcție socialistă, a
realizării în cele mai bune condiții
a planului pe acest an și pe în
tregul cincinal.
în cadrul conferințelor, primii
secretari au prezentat dări de sea
mă asupra activității comitetelor
județene, în perioada care a trecut
de Ia ultima conferință, referitor la
îndeplinirea obiectivelor Congresu
lui al XIII-lea privind dezvoltarea
economico-socială în profil terito
rial. înfăptuirea programelor de
perfecționare a organizării și mo
dernizarea proceselor de producție,
creșterea continuă a eficientei
economice, măsurile ce se impun
pentru realizarea integrală a sar
cinilor de plan pe 1987 și pe
întregul cincinal, a indicațiilor

5 octombrie și în cadrul ședințelor
Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., în cursul lucrărilor
a fost analizată cu înaltă exigență
și responsabilitate comunistă ac
tivitatea desfășurată de organiza
țiile județene de partid, de orga
nele de partid și de stat, organi
zațiile de masă și obștești, de co
lectivele de oameni ai muncii din
toate domeniile vieții economicosociale în vederea înfăptuirii în
cele mai bune condiții a obiective
lor actualului cincinal, a progra
melor speciale privind dezvoltarea
dinamică, multilaterală a economiei
naționale. Au fost puse în lumină
rezultatele
obținute,
experiența
înaintată ce se cere larg generali
zată, au fost dezbătute, într-un pro
nunțat spirit critic și autocritic,
nerealizările înregistrate si cauzele
care le-au generat, au fost stabilite
măsuri concrete pentru înlăturarea
tuturor neajunsurilor manifestate,
pentru perfecționarea continuă a
muncii, pentru ridicarea la un ni
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luni soseste în tara noastră, intr-n vizită oficială,
secretarul general al Partidului Baas Arab Socialist din Siria,
președintele Republicii Arabe Siriene, HAFEZ AL-ASSAD
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, mîine sosește in țara noastră, într-o vizită oficială, Hafez Al-Assad,
secretar general a| Partidului Baas Arab Socialist din Siria, președintele Republicii Arabe Siriene.

Președintele Hafez Al-Assad s-a
născut in anul 1930 în localitatea
Kardaha, provincia Latăkia. După
absolvirea liceului din Latakia se în
rolează in armată. își termină stu
diile superioare la Academia de aviație și, în 1964, obține diploma de
ofițer de stat major de aviație. Este
avansat pină la gradul de general de
ărmată și funcția de comandant al
aviației.
Hafez Al-Assad își începe de tînăr activitatea politică. Conduce miș
carea studențească din provincia
Latakia, devenind apoi unul din
militanții de frunte ai Partidului
Baas Arab Socialist. - S-a numărat
printre principalii conducători ai
revoluției de la 8 martie 1963. A
fost unul din principalii inițiatori
ai Mișcării de redresare din fe
bruarie 1966. In toamna anului 1970
a preluat conducerea țării și a con
stituit un cabinet de coaliție.
Printr-un referendum popular.
Ia 12 martie 1971, Hafez Al-Assad
este ales în funcția supremă în stat
— președinte al Republicii Arabe
Siriene. Este reales în funcția de
președinte în februarie 1978 și în
februarie 1985.
In mai 1971 este ales secretar
general al Comandamentului re
gional al Partidului Baas Arab So
cialist. La cel de-al XI-lea Congres
național, desfășurat în luna august
a aceluiași an, este ales secretar ge
neral al Comandamentului național
al Partidului Baas Arab Socialist.
In 1980 și 1985 este reales în frun
tea partidului.
Poporul român urmărește cu cal
dă simpatie efortul constructiv al
poporului sirian, angajat într-un
proces de înnoiri care a cunoscut o
deosebită amploare în perioada
inaugurată prin mișcarea de redresa
re inițiată de președintele Hafez AlAssad. Noile obiective industriale, ac
țiunile pentru modernizarea agricul
turii urmăresc valorificarea superi
oară a resurselor umane și mate
riale ale țării, dezvoltarea diferitelor
ramuri ale economiei naționale, a învățămintului. științei și culturii.
Convinsă că progresul material și
spiritual al țării este posibil numai
în condiții de pace și colaborare in
ternațională, Siria se pronunță pen
tru respectarea dreptului popoarelor
de a-și alege liber calea dezvoltării
lor economice și sociale, pentru în
cetarea cursei înarmărilor și înlătu
rarea primejdiei nucleare, pentru eliberarea teritoriilor arabe ocupate,
pentru realizarea dreptului poporu
lui palestinian la autodeterminare,
militează pentru o pace justă și
globală în Orientul Mijlociu.

Așezate pe temeiul solid al res
pectării stricte a independenței și
suveranității naționale, deplinei ega
lități îri drepturi, neamestecului in
treburile interne și avantajului re
ciproc, raporturile de strinsă priete
nie și cooperare rodnică dintre Româ
nia și Siria cunosc o dezvoltare am
plă, multilaterală, corespunzător in
tereselor celor două țări și popoare,
cauzei generale a păcii și colaborării
internaționale.
în dezvoltarea relațiilor româno-

siriene un rol decisiv îl au întilnirile dintre președintele
Nicolae Ceaușescu și președintele
Hafez Al-Assad, întîlniri care dau,
de fiecare dată, noi impulsuri deci
sive conlucrării în toate domeniile
de interes comun, conferă raportu
rilor bilaterale durabilitate și dina
mism atît pe plan politic, cit și pe
plan economic și tehnico-științific.
Se dezvoltă relațiile dintre Partidul
Comunist Român și Partidul Baas
Arab Socialist, dintre diferitele or
ganizații de masă și obștești, iar po
zițiile asemănătoare sau foarte apro
piate ale României și Siriei în pro
blemele fundamentale ale lumii con
temporane creează condiții pentru
intensificarea conlucrării active din
tre cele două țări pe arena inter
națională. De o largă apreciere se

bucură în Siria inițiativele și acțiuni
le președintelui Nicolae Ceaușescu
în vederea edificării unui climat de
pace, securitate
și
cooperare în
Orientul Mijlociu, în întreaga lume.
Ca rezultat al înțelegerilor Ia cel
mai înalt nivel, în ultimii ani pe
pămîntul Siriei au
fost edificate,
prin cooperare cu România, o serie
de importante obiective industriale
— grăitoare mărturii ale dezvoltării
fructuoase a relațiilor dintre țările
noastre.
Relevînd dezvoltarea raporturi
lor româno-siriene, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU arăta :
„înțelegerile și acordurile conve
nite, documentele pe care le-am
semnat împreună au creat un ca
dru larg, atit pentru adîncirea co
laborării și cooperării în producție,
pentru dezvoltarea schimburilor economice, tehnico-științifice și cul
turale, cit și pentru întărirea con
lucrării pe plan internațional. Se
poate spune că obiectivele pe care
le-am realizat în colaborare in ul
timii ani constituie un simbol a!
prieteniei dintre partidele și po
poarele noastre".
La
rîndul
său, președintele
HAFEZ AL-ASSAD, evocînd rela
țiile de prietenie și cooperare existente între Republica Arabă Si
riană și Republica Socialistă Româ
nia, precum și dorința celor două
părți — siriană și română — de
a dezvolta și întări .in continuare
aceste relații pe baza acordurilor
convenite în cursul anilor trecuți,
releva «
„Această dorință fermă s-a ma
nifestat în cursul tuturor întâlni
rilor mele cu președintele
Nicolae Ceaușescu — la Damasc și
Ia București — ca și în cursul vi
zitelor reciproce ale delegațiilor ță
rilor noastre prietene. Dezvoltarea acestor relații a dovedit că ele cores
pund interesului reciproc al celor
două popoare ale noastre".
Poporul nostru își exprimă con
vingerea că noul
dialog la nivel
înalt de la București își va aduce,
asemeni celorlalte
întîlniri dintre
■ cei doi conducători de partid și de
stat, o contribuție
importantă la
consolidarea raporturilor de strînsă
conlucrare româno-siriene. la diver
sificarea lor, în interesul reciproc,
al cauzei păcii. înțelegerii și cooperă
rii internaționale.
Cu această convingere și animat
de profunde sentimente de stimă și
prietenie, poporul nostru sațută cu
căldură vizita înaltului oaspete sirian
pe pămîntul României socialiste.

Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile

VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII ZAMBIA,
KENNETH DAVID KAUNDA, A FOST AMlNATĂ
Din cauza condițiilor meteorolo
gice nefavorabile, avionul preziden
țial la bordul căruia se afla pre
ședintele Partidului Unit al Inde
pendenței Naționale. președintele
Republicii Zambia, Kenneth David

Kaunda. care, la invitația tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii
Socialiste
România, urma să sosească la Bucu
rești in vizită oficială de prietenie.

nu a putut ateriza pe aeroportul
Otopeni.
S-a stabilit, de comun acord, ca
vizita oficială de prietenie a pre
ședintelui Kenneth David Kaundâ să
aibă loc la o dată ce va fi convenită.

Relatări de la conferințele extraordinare ale organizațiilor
județene de partid ALBA, ARAD, ARGEȘ,
BIHOR, BISTmȚA-NĂSĂUD și BUZĂU

CADRELE CU I CMJII DE RĂSPUNDERE IN PARTID
REVOLUȚIONARI EXEMPLARI!
De-a lungul anilor revoluției și
construcției socialiste, îndeosebi în
perioada de după Congresul al IX-lea
al partidului, in viitoarea luptelor și
în amploarea muncii constructive
pentru edificarea noii orînduiri, s-a
format și călit un puternic și vi
guros detașament de cadre de partid,
de oameni cu o temeinică pregătire
politică și înaltă competentă profe
sională, capabili să traducă cu per
severentă în viață hotărîrile parti
dului.
Pentru fiecare activist de partid,
pentru fiecare comunist, spiritul re
voluționar, dinamismul și energia
nesecată ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, atașamentul și
dăruirea pline de abnegație față de
popor, identificarea totală cu aspira
țiile supreme ale națiunii, patriotis
mul înflăcărat și profundul umanism,
gindlrea prospectivă, ardoarea și te
nacitatea cu care acționează pentru a
asigura mersul ferm inainte al pa
triei noastre, preocuparea perse
verentă pentru creșterea necontenită
a rolului conducător al partidului,
pentru promovarea unui nou stil de
muncă, dinamic, innoitor in toate
domeniile vieții economice, politice
și sociale — se constituie intr-un
strălucit exemplu.
Cadrele cu funcții de răspundere
în partid și în stat, activiștii de partid
șl de stat au un rol important in
îndeplinirea
misiunii
istorice a
partidului Tocmai de aceea, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a atras atenția că în condițiile trecerii la în
făptuirea obiectivelor Congresului al
XIII-lea al partidului, ale unor nbi
exigențe calitative în toate domenii
le. mai mult ca oricind. cadrele de
partid și de stat, activiștii, comuniș
tii trebuie să fie pătrunzi de spirit
revoluționar să acționeze cu țoală
fermitatea, cu simț de răspundere și
de disciplină pentru înfăptuirea
neabătută a liniei generale a parti
dului. pentru realizarea întocmai a
sarcinilor încredințate de partid. înțelegînd că a fl activist, cadru în
vestit cu funcție de răspundere, în
seamnă a munci cu pasiune revolu
ționară, cu devotament și abnegație
pentru Interesele oamenilor muncii.

ale întregului popor, a servi în ori
ce împrejurări cauza partidului, a
socialismului, a patriei.
In acest sens, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul
general al partidului, a subliniat cu
toată claritatea : „Este necesar să
facem să se înțeleagă bine că fie
care, in funcțiile încredințate de
partid, de stat, de popor, in toate
sectoarele, are obligația de a face to
tul. de a nu precupeți nimic pen
tru înfăptuirea politicii generale in
terne și externe a statului nostru.
Munca activiștilor, a cadrelor din
toate sectoarele se judecă nu după
declarații, nu după numărul de ra
poarte sau referate, ci după rezul
tatele concrete, practice pe care le
obțin in sectoarele respective de ac
tivitate".
Mii și mii de cadre, covîrșitoarea
majoritate a acestora, își îndeplinesc
cu cinste și răspundere, cu bune re
zultate. misiunea încredințată, răspunzînd astfel încrederii partidului
și oamenilor muncii. Din păcate
— și realitățile vieții o dovedesc —
mai sint unele cadre de partid și de
stat cu funcții de conducere, unii
activiști care nu se ridică la înăl
țimea încrederii și sarcinilor ce
le-au fost încredințate. în această
categorie de cadre apărând și cele
care, din egoism și interese meschi
ne. individuale, din ingimfare, con
sideră, în judecata lor strijnbă,
că fac un serviciu partidului, po
porului dacă ocupă diferite funcții
care, parcă, le-ar fi predestinate, ignorîndu-i, chiar sfidindu-i pe cei pe
care îi reprezintă, pe cei care i-au
ales, pe comuniști,, pe oamenii mun
cii.
Desigur, abaterile grave săvîrsite
de primul secretar și alți membri ai
biroului Comitetului județean Dolj
al P.C.R., precum și de către unele
cadre cu munci de răspundere pe li
nie de partid și de stat, ca și măsu
rile ferme, foarte severe, corespun
zător gravității faptelor, adoptate de
Comitetul Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., în ședința din 27 noiembrie
a.c., dovedesc intransigența
revo
luționară față de tot ceea ce aten
tează la prestigiul și autoritatea
partidului, a cadrelor lui, sincerita

tea — firească, neplăcută și dure
roasă. dar care fortifică — prin care
sint spuse în modul cel mai clar, fără
menajamente și ocolișuri, lucrurilor
pe nume. Pe numele lor adevărat !
Măsurile ferme, sancțiunile drasti
ce împotriva
celor vinovați
—
excluderea din rîndul membrilor și
membrilor supleanți ai Comitetului
Central al partidului, excluderea lor
din partid și destituirea din funcțiile
pe care le-au deținut — au un
profund caracter educativ. Din ana
liza stărilor de lucruri și a mă
surilor de luat pentru îmbunătățirea
radicală a întregii activități a Comi
tetului județean de partid Dolj, a
muncii tuturor organelor și organi
zațiilor de partid din județ, se des
prind concluzii și învățăminte mai
ample, cu putere de generalizare și
pentru activitatea
altor
comitete
județene de partid, a altor organe
de partid, a altor cadre de partid
și de stat.
In acest sens. în comunicatul pri
vitor la ședința Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R. din 27 no
iembrie a.c. se arată : „Pornind de
la încălcările grave de către aceste
cadre a hotărîrilor de partid și de
stat, a răspunderilor ce le reveneau
în funcțiile ce le-au fost încredin
țate, precum și de la concluziile care
trebuie trase de întregul partid, Co
mitetul Politic Executiv a adoptat o
Hotărire, care să fie larg dezbătută
in toate comitetele județene de
partid, in toate organele și organi
zațiile de partid".
Dezbaterea în activul de partid, în
conferințele județene de partid care
se desfășoară în aceste zile a abate
rilor săvîrșite în județul Dolj nu în
seamnă, în nici un caz, exprimarea
de la distanță a atitudinii față de
cele petrecute acolo, ci raportarea
exigentă, responsabilă a propriei ac
tivități față în față cu aprecierile,
concluziile pe care secretarul gene
ral al partidului le-a formulat în ca
drul ședinței Comitetului Politic Executiv, cu modul în care sînt apli
cate prevederile Statutului partidu
lui, exigențele disciplinei de partid
și normele da etică și echitate so
cialistă.

în acest context, secretarul general
al partidului a criticat aspru în de
cursul timpului, ca și în cadrul re
centei ședințe a Comitetului Politic
Executiv, mentalitatea anacronică po
trivit căreia unele cadre socotesc că
politica și etica sint aspecte separate
în viața și munca omului, în compor
tamentul lui de zi cu zi. Este deose
bit de grav că unii gindesc și spun
cu dezinvoltură : „în timpul progra
mului de muncă îmi fac datoria de
activist ; de viața mea mă îngrijesc
eu ; ea nu privește pe nimeni".
Dar între viața de familie, din
societate și cea din
colectivitatea
unde muncești există o strînsă uni
tate. Nimeni nu se poate sustrage,
într-un fel sau altul, controlului
partidului, controlului membrilor de
partid, al, oamenilor muncii 1
Este, prin urmare, limpede pentru
oricine că nu există două feluri de
comportament : unul ca activist de
partid și altul ca persoană particula
ră. Activistul de partid, comunistul,
oriunde se află, rămine și tre
buie să fie activist și comu
nist. Nimeni nu încetează de a
fi activist cind pleacă din sediul Co
mitetului Central, al comitetului ju
dețean, municipal sau comunal de
partid, cind pleacă de la o plenară de
comitet de partid sau adunare gene
rală a organizației. Oamenii aprecia
ză partidul și după comportarea și
după felul de a fi al activiștilor, al
comuniștilor, după profilul lor mo
ral, politic. De aici decurge necesi
tatea ca ei să fie mereu un exemplu
pentru cei din jur, să acționeze in
toate împrejurările cu
demnitate,
cinste și modestie, ca revoluționari,
să fie un model de conduită in via
tă, in relațiile sociale, respectind cu
rigurozitate normele de etică și echi
tate socialistă, ceea ce le dă dreptul
moral de a privi deschis în fața ori
cui, de a cere și celorlalți să proce
deze și să se comporte la fel.
Nu se poate vorbi de rolul condu
cător al partidului fără ca activul
de bază, cadrele de partid cu funcții
de conducere să-și asume direct răs
punderea și să acționeze hotărît, e-

(Continuare in pag. a IV-a)

Din noua arhitectură a municipiului Petroșani

r
întreprinderea mecanică
de material rulant din
Pașcani a fost și rămine
unitatea de mare forță a
orașului. Dincolo de faptul
că se apropie de 120 de ani
de existență, ea făcînd par
te, organic, din istoria de
muncă și de luptă a ora
șului, ca și din istoria
mișcării muncitorești revo
luționare de pe intreg cu
prinsul țării, I.M.M.R. Paș
cani este și azi o unitate
de prestigiu — locul I la
nivel de centrală și l-a ad
judecat de multă vreme,
ceea ce i-a adus și stea
gul de fruntaș pe anul tre
cut, și îndreptățește și pen
tru anul în curs speranțe
le și ambiția colectivului
de a-și reedita performan
țele. O uzină care a con
stituit pepiniera de cadre
pentru mai tinerele între
prinderi ale orașului, una
dintre primele unități de
semnate drept etalon în ce
privește aplicarea măsuri
lor de modernizare.
— I.M.M.R. Pașcani a
pornit pe drumul moderni
zării cu mult înaintea al
tor întreprinderi. încă nu
era, ca acum, la ordinea
zilei, cuvîntul „moderniza
re", cind secretarul general
al partidului, oaspete drag
al colectivului nostru, ne
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deți și dumneavoastră, pu C.T.S. am îndeplinit de atem rivaliza cu cele mai proape două luni planul
modern utilate întreprin anual.
— Export... la o între
deri de profil din țară. Și
cred că nu numai din prindere de reparații ?
— întreprinderea noastră
țară...
a depășit de mult stadiul
de unitate profilată exclu
siv pe reparații de mate
rial rulant. Trebuie să vă
spun că, in afară de repa
rații, care dețin ponderea
cea mai mare, noi coope
răm cu unități specializate
in producția de material
rulant și chiar producem
material rulant. Intre al
tele. noi am asimilat în
fabricație vagonul cu cu
plă automată, din care am
și contractat cu beneficia
rul 500 de vagoane pentru
anul viitor. Tot aici s-a
realizat vagonul basculant,
din care anul acesta am
avut in plan 600 de bucăți,
secretarul cu probleme or
— Cu planul cum stați 7 urmînd ca anul viitor să
ganizatorice al întreprin — l-am întrebat pe tova livrăm alte 300 de bucăți
derii,
tovarășul
Vasile rășul
Mircea
Anania, — potrivit cu necesarul eUrsulică ; să vă povesteas membru al comitetului de conomiei naționale. Toate
că muncitorii, in secții, cei partid, însoțitorul nostru acestea s-au făcut cu în
care lucrau aici în ’73 : pe traseul documentării in cadrarea în
cheltuielile
chiar așa ne-a zis secreta uzină.
materiale și totale planifi
rul nostru general, să mai
— Realizat la toți indi cate, chiar cu unele econo
lăsăm dalta și ciocanul, că catorii, cu unele depășiri,
este timpul să trecem cu îndeosebi la export. De mii. De altfel, indicatorii
hotărire la modernizări. La altfel, dacă putem spune „cheltuieli" sînt singurii,
următoarea vizită, în ’77, că exportul înregistrează după cum puteți observa
uzina era deja de nerecu depășiri însemnate pe re
noscut. Iar în prezent, ve- lația devize convertibile, la (Continuare în pag. a V-a)

atrăgea atenția că mai ales
un colectiv ca al nostru, cu
o atît de bogată tradiție
muncitorească, este dator
să facă pași hotărîți în
acest sens — ne spunea

Despre
modernizare,
în fapte
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PRODUCȚIA FIZICA
- realizată ritmic, la nivelul planului
în spiritul sarcinilor subliniate la recenta ședință a Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. al indicațiilor date cu acest prilej de to
varășul Nicolae Ceaușescu. acum este necesar ca în toate unitățile pro
ductive să se acționeze cu întreaga răspundere pentru ca, in lunile no
iembrie si decembrie, să se înregistreze o îmbunătățire radicală ă situației
din economie, care să asigure îndeplinirea in bune condiții a planului"pe
acest an. în această perioadă, muncitorii și specialiștii din unitățile eco
nomice. cadrele de conducere de partid și de stat trebuie să considere
drept îndatorirea lor fundamentală eliminarea oricăror neajunsuri, solu
tionarea neîntîrziată a tuturor problemelor producției. Întronarea unei or
dini și discipline ferme In activitatea de zi cu zi, astfel incit la apropiata
Conferință Națională a partidului să poată raporta obținerea unor rezul
tate superioare in producție.
Iată cum se acționează In două unități economice din județele Sălaj
Si Suceava pehtru realizarea ritmică, integrală a planului la producția
fizică.

La întreprinderea

minieră Sărmășag

Măsuri eficiente
pentru sporirea
extracției
de cărbune
Depășirea planului la extracția de
cărbune a devenit in ultima vreme
un fapt obișnuit pentru minerii de
la întreprinderea minieră „Sălajul"Sărmășag. Astfel, in 10 luni din acest
an s-au extras peste prevederi mai
bine de 14 000 tone cărbune net.
— în continuare, dorim să onorăm
locul fruntaș ocupat în întrecerea so
cialistă și să intimpinăm Conferința
Națională a partidului cu rezultate
și mai bune — ne spune tovarășul
Beniamin Coapsi. secretarul comite
tului de partid. Suportul acestui an
gajament 7 Planul ,Ja zi" la lucră
rile de pregătire este realizat în pro
porție de 122,7 la sută, iar planul fi
zic la investiții este depășit cu 257
metri liniari la săpare. 300 metri li
niari la betonare, 87 800 mc la descopertă. Așadar, avem front de lucru
pentru producțiile viitoare. Rezulta
tele bune obținute în îndeplinirea
planului la producția fizică sînt în
tregite de creșterea eficientei econo
mice. De exemplu, cheltuielile ma
teriale s-au redus cu 7,6 milioane
lei. Pe de altă parte, puterea calori
fică a cărbunelui a crescut cu 79
kcal/kg, lncasînd pentru aceasta pes
te 5 milioane Iei bonificații la preț.
— Ce măsuri tehnico-organizatoriee au fost întreprinse pentru obține
rea acestor rezultate în perioada care
• trecut din anul 1987 7
— Eforturile noastre au fost În
dreptate cu precădere spre asigura
rea funcționării în bune condiții a
mașinilor și utilajelor tehnologice —
ne-a precizat ing. Aurel Sarea, di
rectorul întreprinderii. Concret, ca
urmare a măsurilor luate pentru
menținerea în bună stare de func
ționare a utilajelor, indicele de utili
zare a combinelor de abataj a fost
de 99,5 la sută, iar la combinele de
înaintare de 99,8 la sută. Au fost
reorganizate. In bună parte, lucrări
le în abatajele cu front lung, fapt
care a dus la creșterea vitezei de
înaintare cu 3 metri liniari pe lună.
Toate acestea au asigurat ritmicita
tea necesară In extracția cărbunelui.
Plasarea rațională a efectivelor ne
cesare fiecărui abataj în parte, res
pectarea riguroasă a tehnologiilor de
lucru în abataje, aprovizionarea rit
mică cu materiale si Piese de schimb
sînt. de asemenea, cîteva din măsu
rile organizatorice al căror efect
•-a resimțit din plin in această pe
rioadă.
— Cum acționați pentru eliminarea
„golurilor" de producție care pot să
apară in perioada trecerii de la ex
ploatarea unui abataj la altul 7
— Acordăm cea mai mare atenție
respectării graficului de execuție a
lucrărilor de pregătire, asigurării ne
cesarului de echipament de susține
re și, foarte Important, montării uti
lajelor tehnologice cu cel puțin 5

zile înainte de încheierea lucrărilor
la abatajul aflat în funcțiune.
— Ce acțiuni vor fi întreprinse în
continuare 7
— Asemenea acțiuni au fost pe
larg dezbătute la recenta adunare
generală a oamenilor muncii. Ast
fel. prin creșterea gradului de meca
nizare a abatajelor frontale, cu aju
torul complexelor mecanizate va fi
extras un volum minim de 200 000
tone
cărbune pe an la sectoarele
Sărmășag I și II. Prin folosirea com
binelor P-6, la pregătire se va rea
liza un volum minim de 3 500 metri
liniari la lucrările de pregătire. La
mina Zăghid, recent a fost pus în
funcțiune noul complex mecanizat
tip Sălaj, care, prin caracteristicile
sale tehnice, se pretează structurii
stratului de cărbune din zona res
pectivă.
în vederea creșterii puterii calori
fice a cărbunelui extras din subte
ran, cărbunele și sterilul de Ia lu
crările de înaintare se încarcă selec
tiv. iar prin lucrări operative de
asecare se reduce umiditatea cărbu
nelui. în cariere, cărbunele se extra
ge după o prealabilă drenare a apelor si curățire completă a sterilu
lui. Evident, pe lîngă acestea, se ur
mărește cu toată exigenta funcțio
narea normală a instalațiilor de sor
tare.

La întreprinderea
de mașini-unelte

din Suceava

Eforturile pentru
recuperarea
restanțelor
să fie sprijinite
și de furnizori

asemenea, personalul muncitor era
format în majoritate din tineri fără
experiența necesară (categoria me
die de încadrare a lor este 3. în timp
ce categoria lucrărilor executate
este 5). Desigur, pe parcurs
s-au
luat măsuri pentru redistribuirea
unor oameni și creșterea gradului
de pregătire profesională. Iar orga
nizațiile de partid, sindicat și ale
U.T.C. din secție au desfășurat o sus
ținută activitate pentru întărirea or
dinii și disciplinei la fiecare loc de
muncă. Practic, din luna septembrie
lucrurile s-au schimbat în bine, sec
ția îndeplinindu-și planul. Acum există premise favorabile și pentru
recuperarea restanțelor.
Analizele efectuate In adunările
organizațiilor de partid și în orga
nul de conducere colectivă au scos
In evidentă și o serie de neajunsuri
privind asigurarea la termen a docu
mentației de execuție, care. în plus, a
fost și de slabă calitate. De multe
ori a fost nevoie să se facă modifi
cări constructive care au dus la con
sumuri suplimentare de manoperă și
materiale, la întîrzieri în finalizarea
unor produse, mai ales a mașinilorunelte speciale și la temă, executate
pentru prima dată.
Desigur, se cuvine subliniată și
răspunderea care revine conducerii
întreprinderii sucevene, lucrătorilor
din atelierele de proiectare care nu
au verificat cu exigență documenta
ția înainte de lansarea produselor în
fabricație, după cum la nivelul sec
țiilor era necesară o urmărire mal
atentă a executării reperelor pentru
evitarea abaterilor de la documenta
ție. Din aceste situații s-au tras în
vățămintele cuvenite,
s-au
luat
măsurile necesare pentru preîntîmpinarea repetării lor 7 Se pare că
da ! Astfel, a fost întărită asistența
tehnică la fabricarea mașinilor-unelte speciale și la temă, domeniu în
care se ridică cele mai multe pro
bleme în legătură cu înțelegerea
documentației și executarea repere
lor. In acest sens, au fost constituite
colective complexe, formate din spe
cialiști din atelierele de proiectare
constructivă, tehnologică și S.D.V-istică. serviciul producție și secțiile
de fabricație, care urmăresc și par
ticipă efectiv la realizarea produ
selor.
Greutăți foarte mari se întlmplnă
însă în continuare din cauza nepri
mi rit pieselor turnate din oțel si din
fontă, precum și a tablei și a altor
materiale de la furnizori. Această si
tuație a dus Ia dereglarea graficelor
de execuție și la nerealizarea Ia ter
men a unor produse. Astfel, deși în
treprinderea suceveană a fost repar
tizată. prin balanță, să contracteze
110 tone piese turnate din otel cu
întreprinderea „Vulcan" București,
aceasta a refuzat încheierea contrac
tului. Centrala a orientat atunci uni
tatea către întreprinderea „Tehnometal" București. Insă și această
unitate a refuzat contractarea. După
mai multe intervenții ale forului de

Colectivul întreprinderii de ma
șini-unelte din Suceava înregistrea
ză o serie de restante la unele pro
duse. Concret, rămîneri în urmă eXistă la mașini-unelte de prelucrat
metale prin așchiere și la produse de
mecanică fină, optică și echipament
hidraulic. Neîmplinirile sînt determi
nate atît de neajunsuri de ordin in
tern. cit și de neprimirea Ia timp a
unor materiale și repere de la alte
unități.
Cum se explică și cum s-a acționat
pentru eliminarea neajunsurilor Ivite
în propria activitate 7 La secția de
aparate de măsură și control, unde
se localizează restantele la produse
de mecanică fină, optică și echipament
hidraulic, a fost modificată structu
ra de fabricație, treeîndu-se de la
realizarea calibrator la
executarea
unei aparaturi diverse pentru fabri
cația de rulmenți, care se produc
pentru prima dată In tară. Iar aceas
tă schimbare în structura de pro
ducție a surprins întreprinderea oa
recum nepregătită. După cum ne-a
relatat tovarășul Constantin Bunescu. șeful secției, deși numeric forța
de muncă era asigurată, în structură
nu corespundea noului specific al
producției. Practic, nu erau suficienti frezori, ceea ce a creat „locuri
înguste" Ia operația ds frazare. De

Unitățile agricole din județul Cluj
dispun de 5 320 hectare cu pomi
fructiferi. O parte din livezi au
fost create în ultimii ani pe te
renuri
erodate,
improprii
altor
culturi agricole, prin efectuarea unor
lucrări adecvate de îmbunătățiri
funciare, conform programului de
acțiuni din sectorul pomicol. Multe
unități, îndrumate și sprijinite di
rect de specialiști, între care și cer
cetătorii Stațiunii de cercetare și
producție pomicolă și cadre ale In
stitutului agronomic din Cluj-Na
poca, au obținut și în acest an. în
condiții de climă mai puțin priel
nice, producții bune de fructe. Așa
sînt întreprinderile agricole de stat
Apahida, Cluj, Baciu, asociațiile intercooperatiste pomicole Dej și Cășeiu, cooperativele agricole Tureni,
„Unirea"-Cluj, Călărași, Micești și
altele.
Inginerul Nicolae Miș, șeful fermei
pomicole de la I.A.S. Apahida, ne

Eugen TEGEAȘ
Sava ^EJINARIU
corespondenții „Scinteii"

La Întreprinderea „Unirea" din Cluj-Napoca

Pentru recolte mari de fructe in anul viitor
Concomitent cu celelalte lucrări agricole de sezon — efectuarea ară
turilor adinei de toamnă, fertilizarea terenurilor cu îngrășăminte natu
rale, asigurarea furajelor și pregătirea pentru iarnă a adăposturilor zo
otehnice — este necesar să se acorde cea mai mare atenfie îngrijirii live
zilor și înființării de plantații noi. Potrivit datelor furnizate de Ministerul
Agriculturii, au fost făcute lucrări de desfundare pentru pomi pe 27 la
iută din suprafețele prevăzute, iar pentru arbuști — pe 9 la sută. De
asemenea, in această toamnă, au fost înființate plantații noi de pomi și
arbuști fructiferi pe o suprafață de peste 600 hectare. Pentru a se obține
recolte mari de fructe in anul viitor este necesar ca in toate livezile să
continue lucrările de sezon : arături și fertilizarea terenului, efectuarea
tăierilor și stropirilor. Bineințeles, se cer continuate desfundarea și ame
najarea terenurilor destinate viitoarelor plantații și plantarea pomilor,
astfel incit să se asigure îndeplinirea prevederilor cuprinse în Programul
privind cultura viței de vie și a pomilor fructiferi in perioada 1986—1990.
Corespondentul nostru ne relatează cum se desfășoară lucrările de toam
nă în livezile din județul Cluj.

resort, abia In luna august „Tehnometal" a acceptat încheierea contrac
tului. După executarea lotului pen
tru omologare
acum s-a trecut la
turnarea în serie a pieselor, care insă
trebuiau să se afle de mai multă
vreme la Suceava.
La rindul său, Combinatul de uti
laj greu din Iași este tn mare Intîrziere cu livrarea a 36 tone piese
turnate din otel, necesare realizării
strungurilor pentru cilindri de la
minor. tip SCL-1 250. S-a ajuns pînă
acolo îneît întreprinderea din Su
ceava a trimis și forța de muncă ne
cesară pentru formarea și turnarea
reperelor, dar livrarea lor de la Iași
tot întîrzie. De asemenea. întreprin
derea de mașini-unelte pentru forjare-presare din Tirgu Jiu nu a
livrat 4 batiurl în construcție sudată
pentru
același
tip
de
strung.
SCL-1 250, iar Combinatul siderurgic
din Galați mai are de expediat 136
tone tablă subțire și 566 tone tablă
mijlocie și groasă. Desigur, pentru
toate acestea există Încheiate con
tracte economice, dar numai cu con
tracte nematerializate nu se poate
realiza producția.
Nici pregătirile pentru producția
anului 1988 nu sînt avansate. Con
tractarea planului este realizată nu
mai în proporție de aproximativ 20
la sută. Această situație se datorea
ză și faptului că Centrala industrială
de mașini-unelte București a emis
repartiții doar pentru 14 la sută din
valoarea planului de producție pen
tru anul viitor. Iar cea mai mare
parte din contractele existente au
fost perfectate... în afara repartiții
lor. Drept explicație ni s-a relatat
că mai mulți beneficiari întîrzie emiterea comenzilor, motivînd că nu
li s-a definitivat încă planul de in
vestiții pentru 1988. Deoarece nu se
pot emite comenzi de aprovizionare
dacă nu sînt Încheiate contracte pen
tru desfacerea producției, baza ma
terială este contractată în proporție
de 8—9 Ia sută. Avînd In vedere această situație deosebită. întreprin
derea acționează pentru impulsiona
rea principalilor beneficiari In emi
terea comenzilor și perfectarea con
tractelor. Factorii de conducere din
întreprindere apreciază însă că tn
felul acesta se va putea contracta
numai circa 80 la sută din producția
planificată.
Concluzia este că pentru acest an
întreprinderea de mașini-ynelte din
Suceava, poate recupera restanțele la
producția fizică. Pentru aceasta ește
însă nevoie ca furnizorii să-și ono
reze contractele economice, livrînd
cit mai repede subansamblele și ma
terialele prevăzute. De asemenea,
pentru buna pregătire a producției
anului viitor se impune un sprijin
mai susținut din partea Centralei in
dustriale de mașini-unelte.

Valorificarea cu înalt randament
a resurselor energetice
Lucrările recentului Forum științific internațional pentru energie
(Moscova, octombrie 1987) au relevat, ca tendință generală în lume,
creșterea cantității de energie produsă din gaze și cărbune, precum și
dezvoltarea continuă a energeticii nucleare. Ponderea cărbunilor, de pildă,
în balanțele energetice ale unor țări atinge astăzi cote semnificative : 33
la sută în Marea Britanie, 27 la sută în S.U.A., 25 la sută în U.R.S.S.
Pentru țara noastră, creșterea ponderii cărbunilor, inclusiv a ligniților
Inferiori, în balanța energetică este un obiectiv economic de maximă
urgență, o necesitate subliniată constant în documentele de partid, o
orientare realistă, în consonanță cu preocupările Ia zi și strategia ener
geticii mondiale, ținînd seama, bineînțeles, de rezervele interne și posibi
litățile actuale de valorificare a acestora.
Desigur, o parte însemnată a acestor rezerve este constituită din căr
buni de calitate inferioară, problema utilizării lor eficiente fiind, atît pen
tru cercetare, cît și pentru producție, una dintre cele mai complexe. Ase
menea cărbune este valorificat în termocentralele Rovinari, Turceni, Ișalnița ș.a., unități economice a căror bună funcționare și continuă moder
nizare trebuie să fie asigurate prin efortul permanent al cercetării de
profil.
Cîteva dintre preocupările specialiștilor din acest domeniu ne Sint
prezentate de ing. Adrian Popa, directorul Institutului de cercetare științi
fică și inginerie tehnologică pentru echipamente energetice.

— Intr-un interviu publicat, nu
demult, tot in paginile „Scinteii" (nr.
13 925, din 30 mai, 1987), afirmați că
centralele Turceni și Rovinari tre
buiau și trebuie să fie modernizate
în timpul reparațiilor capitale. Care
este stadiul actual al lucrărilor de
modernizare 7
— Soluțiile de modernizare pe
care le-am propus, împreună cu
ICEMENERG și Institutul de Stu
dii și proiectări energetice, s-au
dovedit viabile. O demonstrează re
zultatele bune, parametrii de func
ționare ai grupurilor nr. I Turceni și
nr. 6 Rovinari. Termocentralele Turceni și Rovinari, Drobeta TurnuSeverin sau Giurgiu și altele au devenit, într-adevăr, locul de muncă
al cercetătorilor noștri. In fiecare
termocentrală avem echipe permanente de specialiști — opt ca număr
— care asigură asistența tehnică. Am
trimis cei mai buni ingineri, cu spe
cialitatea turbine, pompe, sală de
mașini etc.
— Desigur, nu peste tot echipele
de asistență tehnică au aceeași componență...
— Normal și eficient ar fi să stabilim componenta în funcție de exi
gențele momentului, ale locului de
muncă. Dar nu întotdeauna benefi
ciarul colaborează strins cu noi.
— Puteți să ne prezentați, tovarășe
director, cîteva dintre cele mai efi
ciente soluții de modernizare ?
— Pentru grupurile de 330 MW de
la Turceni și Rovinari am înlocuit
vaporizatorul inițial din țevi cu platbandă sudată cu un vaporizator cu
aripi laminate. Numărul țevilor spar
te — cauza principală a opririi cazanelor — a scăzut. Am montat un

TOATE LIVEZILE - BINE ÎNGRIJITE I

ductiv al plantațiilor, prin aplicarea
unor tehnologii de cultură diferen
țiate, în raport de specie, sistem de
cultură, virsta pomilor și starea fi
ziologică a acestora. Lucrările cu
prinse în tehnologiile de cultură re
comandate sint aplicate aici, la I.A.S.
Apahida, ca și in alte unități, în co
relație strînsă cu evoluția condițiilor
climatice și starea fiziologică a po
milor. Una din condițiile esențiale
pentru obținerea unor producții spo
rite de fructe, ne-a relatat în con
tinuare șeful fermei, constă în efec
tuarea cu răspundere a lucrărilor de
toamnă și iarnă in livezi. Ce s-a în
treprins aici pînă acum 7 Cele 327

care necesită calificare, o bună In
struire, sînt efectuate de echipe per
manente, cu o vechime îndelungată
în această muncă.
Timpul fiind prielnic pentru des
fășurarea lucrărilor în pomicultură,
conducerile unităților agricole din ju
deț au întreprins acțiuni pentru
efectuarea acestora conform calen
darului stabilit de specialiști. De la
trustul horticulturii am fost infor
mați că în toate unitățile lucrările
se desfășoară sub controlul specialiș
tilor și îndrumarea metodică a cer
cetătorilor din domeniul pomicultu
ra. Pînă acum, în livezile unităților
agricole s-au efectuat concomitent

: lucrările din pomicultură se efectuează
sub îndrumarea directă a specialiștilor

cluj

spunea că In condițiile dificile de
climă din acest an a obținut o pro
ducție de 17 400 kg fructe la hectar.
Ferma și-a Îndeplinit sarcinile de
plan, recoltînd din livezile aflate pe
rod aproape 4 000 tone de fructe de
calitate superioară, din care o parte
s-a livrat la export. Experiența acestei ferme, ca și a altor unități din
județ arată că rezultatele bune se
obțin atunci cînd se lucrează cu pri
cepere și răspundere pe tot par
cursul anului pentru punerea pe
deplin In valoare a potențialului pro-

O CERINȚĂ PRIORITARĂ:

hectare au fost fertilizate cu îngră
șăminte chimice și organice, s-au
efectuat arăturile conform tehnolo
giilor stabilite. Tot în această toam
nă au fost modernizate plantațiile
pomicole pe 44 hectare prin comple
tări de goluri sau îndesire. De ase
menea, s-au realizat tăieri de fruc
tificare la 6 000 pomi, totodată făcîndu-se și protejarea contra roză
toarelor Ia 75 000 de pomi. In pre
zent sînt asigurate toate condițiile
pentru efectuarea primei stropiri de
iarnă. Aceste lucrări pretențioase,

arături de toamnă, săpat și legat
pomii contra rozătoarelor pe mai
mult de 1 700 hectare, avansate la
aceste lucrări fiind întreprinderile
agricole de stat Cluj, Apahida și
Baciu, asociațiile intercooperatiste
pomicole Dej și Cășeiu. In mai mul
te unități a început să se, efectueze
prima stropire, această lucrare fiind
realizată pe circa 30 la sută din su
prafață. Specialiștii trebuie să urmă
rească ca, pe măsură ce timpul este
favorabil, să intensifice stropitul po
milor pentru combaterea dăunători-

lor, astfel ca această importantă lu
crare să se încheie la timp și în
condiții optime.
Mai multe unități agricole au și
sarcini de modernizare a plantațiilor
și de creare a noi plantații de pomi.
Această acțiune Impune pregătirea
corespunzătoare a terenului prin fer
tilizare, desfundare și nivelare. Con
ducerea trustului horticulturii ne-a
făcut cunoscut și o altă acțiune po
zitivă importantă. In această peri
oadă, se desfășoară cu bune rezul
tate lucrările de creare a unor noi
plantații de arbuști fructiferi. Pe te
renurile unor unități agricole s-au
înființat în această toamnă plantații
de afin, coacăz și zmeur : Centrul
de legume și fructe Dej, Asociația
lntercooperatistă pomicolă Dej, co
operativa agricolă Recea-Cristur.
Concomitent cu desfășurarea aces
tor lucrări, colectivul județean de
coordonare a programului din po
micultură întreprinde și alte acțiuni
care urmăresc realizarea, în peri
oada care urmează, a unor impor
tante obiective privind dezvoltarea
pomiculturii în județ : conturarea
unui nou bazin pomicol în zona Hue
din, înființarea unor plantații noi cu
caracter insular în zona de sud cu
arbuști fructiferi și specii sîmburoase,z în scopul obținerii de recolte mai
timpurii. Plantațiile respective ur
mează să fie înființate pe terenuri în
pantă, amenajate antierozional în
sistem de cultură intensiv și superintensiv și cu posibilități sporite de
mecanizare a lucrărilor.

Marin OPREA
corespondentul

„Scînteii"

cîmp suplimentar Ia electrofiltre, ca
pacitatea de desprăfuire a gazelor de
ardere cu conținut ridicat de cenușă
fiind astfel ridicată. ventilatoarele
funcționînd, deci, mai bine. Cu atît
mai bine cu cit lagărul lor inferior

-ȘTIINȚAîn confruntare
creatoare cu
periuțele economiei)
a fost rigidizat, iar paletele au fost
consolidate.
— Tot în acel articol din „Scinteia“ ați afirmat că soluțiile vor fi
generalizate, in 1987, la cazonele nr. 2
și nr. 3 de la Turceni, precum și la
cazanul nr. 5 de la Rovinari. Care
este stadiul lucrărilor 7
— Pînă în decembrie se vor fi
naliza.
— Față de grafic, la grupul nr. 4
Rovinari se constată unele intîrzieri, nu ?
— Lipsesc „țevile cu aripioare" și
întreprinderea „Vulcan" reclamă in
sistent acest lucru, dar întreprinderea
de țevi „Republica" întîrzie...
— Numai țevile lipsesc ?
— Avem nevoie și de sudori ca
lificați pentru sudură în argon. Acum
cîțiva ani s-a considerat neoportună
calificarea lor pentru acest tip de su
dură și astăzi nu știm de unde să
recrutăm asemenea sudori. La o re
parație capitală se fac de la 12 000
pînă la 36 000 de suduri. Avem, de
asemenea, nevoie de armături meta
lice etanșe, cu acționări electrice mai
fiabile și, în această problemă, cen
trala industrială de specialitate din
Tîrgoviște face tot posibilul pentru a
răspunde cu promptitudine acestei
cerințe. In ce ne privește, trebuie să
elaborăm soluții mai bune pentru
morile de măcinare a
cărbunelui,
pentru perfecționarea sistemelor de
ungere a lagărelor, pentru rulmen
ții care se gripează adesea.
— Specialiștii in echipamente ener
getice lucrează deci permanent in
centralele termoelectrice, urmăresc
cum se execută montajele, dacă se
respectă întocmai soluțiile de mo
dernizare propuse. Dar la obiectivele
noi, ce urmează a fi date in ex
ploatare ?
— Bineînțeles că sîntem prezenți.
Concomitent cu preocupările privind
fiabilizarea grupurilor energetice, am
aplicat o soluție nouă : cuplarea
grupului de 330 MW cu două cazane
de 510 tone abur pe oră, in locul unui
singur cazan de 1 035 t/h. Rezultatele
obținute la CET-2 Craiova de-

monstrează fiabilitatea sporită a cazanului de 510 t/h.
„Elasticitatea"
grupului de 330 MW cu două cazane
de 510 t/h rezidă in aceea că poate
funcționa cu o sarcină de 50 la sută,
chiar în cazul opririi unui cazan. De
asemenea, grupul prezintă o creștere
a disponibilității sale, țevile cu mean-,
dre permițînd dilatări în interiorul
cazanului, spre deosebire de con
strucția celui de 1 035 t/h, tip turn,
cu pereți-membrană. Ia care dilată
rile mari sînt cauza unor frecvente —.
avarii. în prezent această soluție este
aplicată Ia grupul nr. 8 Turceni, ,,,
care, conform angajamentului Trus-. .
tului antrepriză generală energomontaj, va fi pus în curînd în, fum> ..
țiune.
— Din cite știm, dilatațiile la ca
zane pot fi preluate de un cqmpe.n- .,ăi
sator, realizat in sectorul de micro- s
producție al institutului. Cu țoale '‘
acestea, unii beneficiari semnalează
lipsa dumneavoastră de promptitudine atunci cînd solicită compensatoarele.
IrK-W
— In ultima perioadă
nu numai să confecționăm compen
satoare. ci să le și montăm. Fiind o
sarcină nouă pentru institut, nu avem K>&
încă asigurată forța de muncă nece
sară. Un alt neajuns îl constituie ma
terialele neasimilate încă, precum
azbestul sau cauciucul siliconic.
— Prin microproducție realizați o
bună parte din instalațiile de regla
re ce funcționează în centralele ter
moelectrice : automate de ardere și
supraveghetoare de flacără pentru
cazane, regulatoare . electrohldraulice pentru turbine, filtre de ulei ș.a.
Și la aceste instalații se înregistrea
ză întîrzieri la livrare ?
— în recenta adunare generală a
reprezentanților oamenilor muncii »ssl
am analizat fiecare caz în parte. In
tr-adevăr, unele livrări s-au făcut cu
lntîrziere, dar am luat măsuri ca
acest lucru să nu se mai repete.
— In multe țări există preocupări
asidue vizînd utilizarea cărbunilor
pentru producerea combustibililor
gazoși și lichizi. Ce informații la zi
dețineți despre aceste tendințe ?
— în ce privește hidrogenarea
directă a cărbunilor, se caută noi ca
talizatori, mai eficienți și mai ief
tini, dar pași importanți s-au făcut
și în domeniul gazeificării cărbuni
lor, obținîndu-se gaze cu un anumit
conținut de hidrogen și oxid de car
bon, din care se sintetizează meta
nolul și, apoi, combustibilii lichizi
ușori. In lume au fost construite in
acest scop
peste 300 de instalații
mari, experimentale sau industriale,
cu certe avantaje de natură economi
că și ecologică.
— Nu vă întreb în ce stadiu se află
cercetările institutului în domeniulgazeificării, ci, precis, cite aseme
nea instalații ați proiectat 1
— Una, care lucrează la presiune
normală, omologată, montată la
Aleșd. A doua, la presiune înaltă, se
află în institut, în fază de pilot. Din
păcate, cercetarea nu se desfășoară
pe bază de contract. Combinatul de
utilaj greu din Cluj-Napoca n-are
voie, conform legii, să încheie con
tract cu noi deoarece — la rindul
său — nu are beneficiar. Se tergi
versează prea mult lucrurile atunci
cînd este vorba de ziua de mîine.
Ca și în cazul studiului întocmit de
noi pentru o turbină modernizată de
700 MW. în urma vizitei secretarului
general al partidului la întreprin- _
derea de mașini grele București, a .»
indicațiilor pe care ni le-a dat, anr
fundamentat proiectarea unei tur
bine modernizate de 700 MW, ma!
ușoară, mai ieftină, mai lesne de
montat și întreținut. Soluția propu
să de noi „îmbătrînește", însă, în
studiul înaintat spre avizare Ministerului Energiei Electrice.

Pentru buna funcționare și modernizare a centralelor termoelectrice
se apelează, în mod firesc, la sprijinul specialiștilor în echipamente ener
getice. Desigur, acestor specialiști, care lucrează, uneori, zi și noapte în
termocentrale, nu în institutul lor de cercetare din București, li se pot
aduce — ceea ce se și întîmplă — unele reproșuri. Dar nu trebuie să fie
tratați cu... tăcere sau tergiversări, atunci cînd sînt preocupați și de ziua
de mîine. Oare studiul pentru turbina modernizată de 700 MW sau insta
lațiile de gazeificare să nu prezinte interes pentru Ministerul Energiei
Electrice 7 Intr-adevăr, acum urgența numărul unu este buna funcționare '
a sistemului energetic național. Dar soluțiile mai moderne, mai eficiente
pentru viitorul apropiat nu trebuie considerate la fel de urgente 7 Cine; “
dacă nu Ministerul Energiei Electrice, poate fi beneficiarul cercetărilor
și instalațiilor de gazeificare a cărbunilor 7 Este o întrebare la care "
așteptăm răspuns.

Valeria ICHIM
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CONFERINȚELE EXTRAORDINARE ALE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID
ALBA
In deschiderea lucrărilor Conferinței extraordina
re a organizației județene de partid, participantelor,
tuturor comuniștilor, celorlalți oameni ai muncii
de pe meleagurile Albei le-a fost adresat un cald
salut tovărășesc, revoluționar, din partea secre
tarului general al partidului, președintele Republicii,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Salutul a fost transmis
de tovarășul Ion Coman, membru al Comitetului
Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. în con
tinuare, vorbitorul a subliniat că apropiata Confe
rință Națională a partidului constituie un eveniment
politic de excepțională însemnătate ce va deschide
noi și largi orizonturi muncii și vieții poporului
nostru. A fost relevată necesitatea ca, în spiritul
exigențelor formulate de secretarul
general al
partidului, conferința județeană să examineze cu
înaltă fermitate revoluționară, critic și autocritic,
munca politico-organizatorică desfășurată de orga
nele și organizațiile de partid, să ia atitudine
hotărîtă împotriva neajunsurilor care s-au manifes
tat, să stabilească măsuri pentru perfecționarea
activității, pentru întărirea ordinii șl disciplinei.
Ampla analiză a activității desfășurate de cei
aproape 89 000 de comuniști din județ, de ceilalți
oameni ai muncii — cuprinsă în darea de seamă
prezentată conferinței de tovarășul Ion Savu. primsecretar al Comitetului județean Alba al P.C.R. — a
înfățișat rezultatele obținute in activitatea din in
dustrie. agricultură și investiții, în munca politicoideologică și cultural-educativă. S-a evidențiat, ast
fel. faptul că județul Alba a ocupat. în 1986. locul
II în întrecerea socialistă din industrie și locul IV
în agricultură, iar pe 10 luni din acest an s-au
livrat peste plan economiei naționale însemnate
cantități de produse fizice. Totodată. în spirit critic
și autocritic, darea de seamă a examinat pe larg
neajunsurile existente tn
organizarea și desfășu
rarea activității economico-sociale. cauzele rămînerilor în urmă în îndeplinirea planului, subliniindu-se
faptul că acestea sînt strins legate de lipsurile care
s-au manifestat în munca organelor și organizațiilor
de partid, care nu au reușit să asigure, întotdeauna,
o activitate politico-educativă eficientă, o îndruma
re și un control corespunzătoare asupra modului
în care se acționează pentru îndeplinirea hotărârilor
și măsurilor luate.
în cuvîntul lor. Elena Covaciu. directoarea între
prinderii „Porțelanul" — Alba Iulia. Nicodim Roșea,
directorul întreprinderii mecanice din Cugir, Nicolae
Copîndean, secretarul comitetului de partid de la
Combinatul de produse sodice din Ocna Mureș,
Mircea Popa, directorul întreprinderii metalurgice
Aiud. au subliniat că în această perioadă colecti
vele de muncă își mobilizează toate forțele creatoa
re în vederea perfecționării organizării șl moderni
zării producției.
creșterii
productivității muncii,
reducerii consumurilor materiale și energetice, va
lorificării materialelor refolosibile. Tovarășul Cornel
Nicoară. directorul Combinatului minier al cupru
lui Roșia Poieni, Valentin Tomuța, secretarul Comi
tetului orășenesc de partid Zlatna, Domninca Maier,
vicepreședinte al consiliului popular județean, au
insistat asupra preocupărilor pentru punerea in
funcțiune a noilor investiții și îndeosebi a celor din
domeniul bazei de materii prime și energetice.
Despre problemele înfăptuirii în județ a obiective
le noii revoluții agrare au vorbit tovarășii Pompei
Jirlea. directorul general al direcției agricole a ju
dețului. Maria Suchov, președinta C.A.P. Galda de
Jos. Gheorghe Mărginean, directorul I.A.S. Jidvei,
Simion Babeș. directorul Stațiunii de cercetări vi
ticole Blaj, care au evidențiat acțiunile ce se între
prind pentru folosirea eficientă a pămîntului și a
bazei tehnico-materiale, pentru obținerea unor re
colte mari și stabile, a unor producții ridicate în
zootehnie. Tovarășii Maria Bunea, prim-secretar al
Comitetului municipal de partid Alba Iulia loan
Bolea, secretarul Comitetului comunal de partid
Meteș, Maria Mărginean.
secretar al Comitetului
comunal de partid Cenade. au reliefat preocupările
pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă
ale organelor și organizațiilor de partid, pentru creșterea eficientei
formative a acțiunilor politicoeducative. pentru întronarea normelor eticii și echi
tății socialiste în viața fiecărui colectiv.
i
în cuvîntul lor. participanții la conferință și-au ex
primat acordul deplin față de aprecierile Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 27 noiem
brie a.c., ale secretarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. privind abaterile grave săvîrșite de primul-secretar și alți membri ai biroului
Comitetului județean de partid Dolj, de alte cadre
cu munci de răspundere pe linie de partid și de stat,
față de măsurile de sancționare luate împotriva celor
vinovați. în acest sens, conferința a adoptat o hoărlre în care se relevă că toți comuniștii — cadrele
„e partid și de stat, în primul rînd — au tras con
cluzii și învățăminte pentru activitatea proprie, angajîndu-se să acorde o atenție deosebită întăririi răs
punderii în îndeplinirea sarcinilor încredințate, a
combativității comuniste, afirmării mai puternice a
spiritului de partid revoluționar, respectării norme
lor eticii și echității socialiste. S-a evidențiat, totoda
tă, necesitatea combaterii oricăror atitudini de tole
rantă față de greșelile și abaterile din conduita unor
cadre atit în activitatea profesională, cit și in viața
de familie și societate, a ridicării continue a nivelu
lui politico-ideologic al comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii.
Conferința a adoptat programul de măsuri, a ales
delegații la Conferința Națională a partidului și a
«probat mandatul pentru acest important forum.
K.
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în telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU se spu
ne, printre altele : „Dezbătînd în spirit
critic și autocritic, cu inaltă răspundere și
angajare patriotică, activitatea desfășurată
pentru infăptuirea neabătută a hotăririlor
Congresului al XIII-lea al partidului, a
sarcinilor de dezvoltare economico-socială, participanții la conferință și-au reafir
mat, în numele comuniștilor și al tuturor
oamenilor muncii de pe aceste înfloritoa
re meleaguri, adeziunea lor fierbinte Ia
politica internă și externă a partidului și
statului nostru, adoptind importante mă
suri politico-organizatorice, care să asi
gure îndeplinirea exemplară a programe
lor elaborate pentru perioada 1986—1990
și în perspectivă pină in anul 2000. Deplin
încrezători in caracterul profund științifie și realist al programelor de dezvoltare
economico-socială a țării, ne angajăm să
ne sporim eforturile creatoare pentru
realizarea neabătută a sarcinilor ce ne
revin, intimpinind Conferința Națională a
partidului și cea de-a 40-a aniversare a
Republicii cu noi și remarcabile succese".

ARAD
în deschiderea lucrărilor Conferinței extraordinare
• organizației județene de partid Arad, participanților, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din
județ le-a fost adresat, din partea conducerii parti
dului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, un înflăcărat salut revoluționar, calde
felicitări pentru realizările obținute în înfăptuirea
mărețelor obiective ale celui de-al 8-lea cincinal.
Transmițînd salutul,
tovarășul Vasile Bărbulescu, secretar al C.C. al P.C.R.. a subliniat în
demnul comunist al secretarului general al partidului
de a se acționa cu și mai multă fermitate și plenară
angajare muncitorească. într-un spirit de înaltă exi
gență. de maximă concentrare a energiilor umane și
materiale, pentru sporirea contribuției județului
Arad la realizarea obiectivului strategic general pri
vind trecerea țării noastre la o nouă etapă de dez
voltare, aceea de țară mediu dezvoltată.
în darea de seamă prezentată de tovarășa Elena
Pugna, prim-secretar al comitetului județean de
partid, amplă analiză a dinamicei dezvoltări econo
mico-sociale a județului, efectuată în spirit critic și
autocritic, s-a relevat participarea plină de dăruire
a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii arădeni la
transpunerea In viață a mărețelor hotărîri ale celui

de-al XII-lea Congres al partidului. Punînd accent
pe dezvoltarea laturilor calitative ale proceselor de
producție, pe realizarea exemplară a sarcinilor pe
acest ah și pe întregul cincinal, la un ridicat nivel
de eficiență, comuniștii au acționat energic pentru
continua perfecționare a organizării producției și a
muncii, pentru promovarea puternică a noului în
toate compartimentele de activitate. în agricultură —
a relevat darea de seamă — județul Arad a obținut
noi și importante succese în înfăptuirea politicii
agrare a partidului, arătîndu-se că producțiile agri
cole au urmat un drum constant ascendent.
Analiza efectuată a demonstrat, de asemenea, că
rezultatele .muncii ar fi putut fi incomparabil mai
bune dacă organele și organizațiile de partid, toate
colectivele de muncă din industrie, din agricultură,
din celelalte sectoare de activitate ar fi acționat cu
mai multă fermitate pentru valorificarea întregului
potențial uman și material tehnico-productiv de care
dispune județul.
Intr-un climat de exigență, de răspundere comu
nistă, cei 18 participanți la dezbateri au abordat pe
larg modul în care unitățile economice, localitățile
județului și-au îndeplinit sarcinile de plan, scoțind
în evidență experiența înaintată și insistînd îndeosebi
asupra neajunsurilor și neîmplinirilor manifestate.
Tovarășii Aurel Pănescu, secretar al comitetului de
partid de la întreprinderea de vagoane, Ileana Laza,
maistru la întreprinderea de confecții, loan Cotoară,
secretar al comitetului județean de partid, Teodor
Năchescu. directorul întreprinderii de mașini-unelte,
și alții au evidențiat posibilitățile existente în direc
ția organizării superioare a producției, a creșterii
gradului de folosire a materiilor prime și materiale
lor, a lichidării grabnice a stocurilor supranormative
și introducerii materialelor și produselor respective
în circuitul productiv, punînd accentul pe disponibi
litățile existente în vederea sporirii producției desti
nate exportului, ridicării nivelului ei tehnic și cali
tativ, determinînd o apreciabilă reducere a costurilor
de producție.
Alți vorbitori, printre care tovarășii Gheorghe
Goina, președintele C.A.P. Sîntana, Ioan Galea, pre
ședintele Consiliului unic agroindustrial Pecica, Du
mitru Diaconescu, director general al direcției agri
cole județene, Nicolae Boștinar, directorul stațiunii
de cercetare și producție pomicolă Lipova, au supus
atenției realizările obținute pe ogoarele județului,
dar și deficiențele ce au făcut ca în unele locuri
producțiile obținute să nu se ridice la nivelul posi
bilităților existente. A fost subliniată necesitatea fo
losirii mai eficiente a pămîntului, a respectării cu
strictețe a tehnologiilor, a generalizării experienței
înaintate a unităților fruntașe.
întărirea capacității de acțiune a organizațiilor de
partid, prin îmbunătățirea radicală a stilului lor de
muncă, a conținutului activităților politico-ideologice
și cultural-educative de masă, desfășurate în vederea
formării omului nou, au constituit subiecte de adîncită dezbatere abordate, printre alții, de tovarășii
Gheorghe Oancea, prim-secretar al Comitetului mu
nicipal de partid Arad, Marica Anghel, președinta
Comisiei județene a femeilor, Maria Bucure, inspec
tor general al inspectoratului școlar județean.
Toți vorbitorii și-au exprimat deplina adeziune la
măsurile adoptate de Comitetul Politic Executiv al
C.C. al P.C.R. față de gravele abateri de la discipli
na de partid, de la etica și echitatea socialistă săvîrșite de unele cadre de conducere de partid și de
stat din județul Dolj, condamnînd cu tărie aceste
fapte ce contravin spiritului revoluționar. Hotărîrea
adoptată în acest sens de conferință exprimă cu
fermitate necesitatea ca și organizația de partid
arădeană să acționeze energic pentru perfecționarea
stilului și metodelor de muncă proprii ale comite
tului județean, pentru educarea și formarea cadre
lor, a celorlalți comuniști, ca adevărați revoluționari
și militanți neobosiți pentru înfăptuirea
politicii
partidului. în spiritul celor indicate de secretarul
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
comitetul județean de partid va elabora un program
propriu de selecționare, educare și promovare a ca
drelor de partid și de stat în așa fel îneît acestea să
fie exemplu de comportare în muncă și în viață,
cultivînd și formînd acele trăsături de caracter spe
cifice revoluționarului, ale cărui fapte și atitudini
sînt caracteristice omului nou.
în unanimitate, delegații la conferință au adoptat
un cuprinzător program de măsuri în vederea înde
plinirii neabătute a hotăririlor celui de al XIII-lea
Congres, au dat mandat delegaților la Conferința
Națională a partidului.

în încheierea lucrărilor conferinței a fost
adoptată o telegramă adresată C.C. al
P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUSESCU
în care se arată, printre altele: „Alături de
întreaga națiune, într-o impresionantă
unitate de gînd și faptă, participanții Ia
Conferința extraordinară a organizației
județene de partid Arad omagiem roiul
decisiv pe care dumneavoastră, iubite
conducător, îi aveți în elaborarea și în
făptuirea politicii interne și externe a
României, de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate în patria noastră.
Conferința noastră a adoptat măsuri fer
me care să ducă la recuperarea restanțe
lor de plan pe acest an. Ia pregătirea
temeinică a condițiilor necesare de pune
re în funcțiune la termenele stabilite a
tuturor capacităților de producție, pentru
realizarea integrală a producției fizice în
sortimentele contractate, punînd accent
deosebit pe sporirea eficienței economice
în toate sectoarele, pe întărirea ordinii și
disciplinei, pe creșterea răspunderii ca
drelor, a tuturor comuniștilor și celorlalți
oameni ai muncii în îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de producție".

ARGEȘ
Salutul cald, tovărășesc, revoluționar al conduce
rii partidului, al tovarășului Nicolae Ceaușescu per
sonal, adresat comuniștilor, tuturor oamenilor muncii
de pe plaiurile argeșene și transmis participanților
la conferință de tovarășul Gheorghe Tănase, se
cretar al C.C. al P.C.R., a fost primit cu vii și însufleți
te aplauze. Conferința organizației județene de partid
— a spus vorbitorul — este chemată să analizeze
într-un spirit de înaltă răspundere activitatea comi
tetului județean, a organelor și organizațiilor de par
tid, a organismelor democrației muncitorești revo
luționare, să adopte cele mai eficiente măsuri pentru
înfăptuirea neabătută a sarcinilor de dezvoltare economico-socială în profil teritorial, pentru înlătura
rea neajunsurilor, întărirea muncii politico-organiza
torice și educative, asigurîndu-se afirmarea cu mal
multă vigoare a rolului politic conducător al partidu
lui în toate unitățile.
în darea de seamă prezentată de tovarășul Constan
tin Zanfir, prim-secretar al comitetului județean de
partid, se evidenția că în județul Argeș s-a înfăp
tuit un grandios program de investiții, de peste 100
miliarde lei, materializat în realizarea unei industrii
puternice, moderne, care a permis să fie mai bine
puse în valoare bogățiile, hărnicia, priceperea și inte
ligența oamenilor din această parte a țării. în același
timp, remarcabile realizări s-au obținut în dezvolta
rea agriculturii socialiste, a învățămîntului și științei,
în perioada care a trecut din acest cincinal, pentru
crearea unor noi locuri de muncă s-au pus în func
țiune 215 obiective în industrie, agricultură, transpor
turi și au fost construite aproape 10 000 apartamente,
înfățișînd rezultatele bune, darea de seamă a insis
tat cu deosebire asupra neajunsurilor în activitatea
politico-organizatorică, precum și în organizarea și
conducerea activității de producție, la unele mani
festări de indisciplină și lipsă de răspundere. S-a in
sistat asupra cerinței de a se acționa cu fermitate
pentru realizarea producției fizice la toate Sortimen
tele, recuperarea restanțelor înregistrate îndeosebi la
țiței, autoturisme, produse petrochimice etc., precum
și impulsionarea punerii în funcțiune a obiectivelor
de investiții restante.
Participanții la conferință, luînd cunoștință de Ho
tărîrea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
din 27 noiembrie a.c., au stăruit asupra abaterilor săvîrșite de activiști de partid din județul Dolj, subli
niind că acestea sînt încălcări grave ale disciplinei de

partid, ale Statutului partidului. Trăgînd învățămin
tele necesare din faptele comise, vorbitori, între care
Gheorghe Catană, secretar al comitetului județean
de partid, Nicolae Zevedei, prim-secretar al Comite
tului municipal de partid Pitești, Petre Leca, direc
torul Trustului S.M.A. Argeș, Maria Fătu, tîmplar la
Combinatul de prelucrare a lemnului Pitești, Gheor
ghe Nicolae, prim-vicepreședinte al Consiliului popu
lar al județului Argeș, Ion Ghizdavăț, prim-secretar
al Comitetului orășenesc de partid Cîmpulung, au
afirmat că organizațiile de partid, comuniștii, la locu
rile lor de muncă, vor acționa cu toată fermitatea
pentru întărirea continuă a disciplinei de partid, dez
voltarea răspunderii și spiritului de ordine, neîngăduind nici un fel de manifestări de indisciplină și lip
să de responsabilitate. în acest sens, conferința a
adoptat o hotărîre în care este exprimată adeziunea
organizației județene de partid față de prevederile
și măsurile cuprinse în Hotărîrea Comitetului Politic
Executiv, angajamentul ferm de a se acționa pentru
îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă în toate
organele și organizațiile locale, de a se face totul
pentru ridicarea nivelului politico-educativ al comu
niștilor, al activiștilor de partid și de stat, de a
determina, în toate împrejurările, creșterea spiritului
de răspundere și combativitate.
Referindu-se la realizările obținute, unii dintre
vorbitori, intre care Alexandra Stoian, secretar al
comitetului de partid de la întreprinderea „Textila"
Pitești, ing. Valerian Davidoiu, directorul Trustului
foraj-extracție, Nicolae Matea, director al
între
prinderii de autoturisme Pitești, Niculina Pițigoi,
prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid
Curtea de Argeș, Petru Pop, directorul Combina
tului petrochimic Pitești, au formulat, totodată,
observații critice și autocritice în legătură
cu
neajunsurile care au generat unele rămîneri în urmă
în îndeplinirea sarcinilor de plan. S-a subliniat
astfel că nu întotdeauna organele de partid și de
conducere colectivă au adoptat o atitudine fermă,
intransigentă pentru întărirea răspunderii în muncă,
pentru respectarea strictă a tehnologiilor de fabri
cație și folosirea integrală a capacităților de pro
ducție. Alți vorbitori, Ion Pană,
inginer-șef
al
C.U.A.S.C. Miroși, Doina Baciu, secretar al comite
tului comunal de partid Bălilești, Vasile Duță, direc
torul direcției agricole județene, reliefînd rezultatele
bune din multe unități agricole, au analizat, totodată,
în spirit critic și autocritic slaba organizare a mun
cii. neajunsurile mari ce s-au manifestat în zooteh
nie și care au diminuat producția în acest sector,
executarea unor lucrări de calitate necorespunză
toare, ceea ce a făcut să apară diferențe nejustifi
cate la recoltele de cereale de la o unitate la alta
și chiar de la o fermă la alta în cadrul aceleiași
unități.
In atmosfera de lucru caracteristică conferinței
județene, conferința a adoptat programul de măsuri
pentru înfăptuirea obiectivelor de viitor și a în
credințat mandatul delegaților aleși pentru Confe
rința Națională a partidului.
în telegrama adresată C.C. al P.C.R.,
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU se
ara ă : „însuflețiți de marele eveniment
politic pe care îl întimpină întregul
nostru popor — Conferința Națională a
partidului — ne exprimăm sentimentele de
nemărginită încredere și fierbinte atașa
ment față de politica internă și externă
a partidului și statului nostru, dragostea
și recunoștința nemărginite față de
dumneavoastră, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu.
Adresăm aceleași calde sentimente de
recunoștință tovarășei Elena Ceaușescu,
personalitate proeminentă a vieții politice
și social-științifice din țara noastră și
din întreaga lume.
Vă raportăm, mult stimate tovarășe
secretar general, că în conferința jude
țeană de partid s-a analizat cu exigență
și răspundere activitatea desfășurată pină
in prezent, precum și modul cum trebuie
să acționeze organele și organizațiile de
partid, comuniștii și toți oamenii muncii
pentru realizarea în cele mai bune con
diții, la toți indicatorii
*
a planului pe
luna decembrie, pe anul 1988 și pe în
tregul cincinal".

BIHOR
Participanții la conferință au primit cu însuflețire
salutul revoluționar, tovărășesc, adresat de con
ducerea partidului, personal de secretarul său
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. comuniștilor,
tuturor oamenilor muncii de pe străbunele plaiuri
ale
Bihorului,
salut
transmis
de
tovarășul
Gheorghe Pană, membru al Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R. Vorbitorul a arătat că,
în deplin consens cu cerințele spiritului revoluțio
nar. conferința este chemată să întreprindă o analiză
profundă. în spirit critic și autocritic, a activității
desfășurate de organele și organizațiile de partid,
să adopte cele mai eficiente măsuri pentru perfec
ționarea stilului și metodelor de muncă, pentru
creșterea combativității și răspunderii comuniste. în
vederea înfăptuirii sarcinilor și obiectivelor actualu
lui cincinal în industrie,
agricultură, în celelalte
domenii, pentru sporirea contribuției județului la
progresul neîntrerupt al patriei.
Darea de seamă, prezentată de tovarășul Andrei
Sorcoiu. prim-secretar al comitetului județean de
partid, a înfățișat cuprinzător preocupările, efortu
rile și rezultatele obținute de oamenii muncii
bihoreni, în frunte cu comuniștii. în dezvoltarea
economico-socială a județului. S-a relevat. între al
tele. că producția industrială a Bihorului a crescut
în perioada care a trecut de la ultima conferință cu
22,4 la sută, reprezentînd cu spor de 6,3 miliarde lei,
din care mai mult de o treime este efectul aplică
rii măsurilor cuprinse în programele de moderniza
re și organizare superioară a proceselor de produc
ție. Alocarea unui volum de investiții de aproape 20
miliarde lei se concretizează în punerea în func
țiune a unor obiective energetice și din sectorul
extractiv, precum și a unor importante capacități
din industria chimică, metalurgică și construcțiilor
de mașini. în ultimii trei ani au fost date în folo
sință peste 7 700 apartamente, depășindu-se preve
derile de plan. Darea de seamă a analizat, cu deo
sebire. neajunsurile ce s-au manifestat în unele
unități în îndeplinirea producției fizice și a celei
destinate exportului, în realizarea producțiilor pla
nificate în agricultură, conturînd concret măsurile ce
trebuie întreprinse pentru recuperarea restanțelor
și îndeplinirea exemplară a sarcinilor de viitor.
Participanții la dezbateri au examinat cu înaltă
exigentă comunistă activitatea desfășurată de comi
tetul județean de partid, de organizațiile de partid,
insistînd în cuvîntul lor asupra unor probleme esen\ țiale pentru realizarea unei calități noi, superioare
în toate sectoarele de activitate. Tovarășii Emil Pătruică, secretar al comitetului de partid de la în
treprinderea minieră Voivozi, Vladimir Oros, direc
torul Combinatului pentru prelucrarea lemnului
Oradea. Iosif Tărăsie,
secretar al comitetului de
partid de la întreprinderea „Mecanica" din Orașul
Dr. Petru Groza. Maria Coroianu, director adjunct
al sucursalei Bihor a Băncii
Naționale. Victoria
Gheorghiu, directorul întreprinderii „Miorița" Ora
dea. subliniind realizările obținute, au scos în evi
dență cerința organizării superioare a producției și
a muncii, a mobilizării tuturor resurselor materiale
și umane în vederea realizării ritmice, integrale a
prevederilor de plan la toate sortimentele, ridicării
competitivității producției destinate exportului, creș
terii productivității muncii, reducerii cheltuielilor
materiale și lichidării stocurilor supranormative.
Alți participant! la dezbateri, între care Ioan Pop,
președintele C.A.P. Sîntandrei, Valentin Fodor, pre
ședintele Consiliului unic agroindustrial Valea Iul
Mihai. Marin Capisizu, directorul direcției agricole
județene, Szilagyi Ștefan, secretarul comitetului co
munal de partid Biharia, reliefînd o seamă din re
zultatele pozitive obținute, au
insistat îndeosebi
asupra răspunderii ce trebuie să se manifeste în mai
mare măsură pentru gospodărirea fondului funciar,
ridicarea
potențialului
productiv al terenurilor
agricole, precum și asupra necesității respectării
tehnologiilor și asigurării tuturor condițiilor pentru

realizarea unor producții
record atît în sectorul
vegetal, cit și în zootehnie.
Pe larg au fost dezbătute, de asemenea, probleme
le perfecționării activității politico-organizatorice și
educative, ale stilului și metodelor de muncă fo
losite. în cuvîntul lor, tovarășii Gheorghe Groza,
prim-secretar al Comitetului municipal de partid
Oradea, Dumitru Blaga, secretar al comitetului de
partid de la întreprinderea „înfrățirea" Oradea,
Gheorghina Danciu, președintele consiliului județean
al sindicatelor, Vasile Birău, directorul întreprin
derii de stat pentru creșterea și îngrășarea porcilor
Palota, au luat atitudine hotărîtă față de manifestă
rile de încălcare a disciplinei muncii, a normelor
vieții interne de partid, față de spiritul de automulțumire și justificare a nerealizărilor,
exprimindu-și acordul deplin eu Hotărîrea Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R. din 27 noiembrie a.c.
Conferința organizației județene a adoptat ea însăși
o hotărîre Care, întărind adeziunea participanților la
Hotărîrea Comitetului Politic Executiv, prevede mă
suri ferme pentru întărirea spiritului revoluționar și
a disciplinei de partid, pentru creșterea răspunderii
comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii în înde
plinirea sarcinilor încredințate și a angajamentelor
asumate.
Participanții la conferință au adoptat In unani
mitate programul de măsuri și au aprobat mandatul
delegaților aleși la Conferința Națională a partidului.

în telegrama adresată C.C. al P.C.R.,
tovarășului
NICOLAE
CEAUȘESCU
se subliniază : „Cu aleasă prețuire și
profund respect, oamenii muncii de pe
străvechea vatră a Bihorului, împreună cu
întregul popor, dau glas și cu acest prilej
recunoștinței și prețuirii unanime pentru
activitatea neobosită pe care dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, o desfășurați în frun
tea partidului și statului, in vederea asi
gurării progresului și înfloririi României
socialiste, pentru tot ce faceți spre binele
și prosperitatea poporului. însuflețiți de
vibrantele dumneavoastră îndemnuri, ne
angajăm ca, in întimpinarea Conferinței
Naționale a partidului, să realizăm supli
mentar 139 090 tone lignit, 26 milioane
metri cubi gaze asociate și libere, 100 mi
lioane kWh energie electrică, alte produse
utile economiei. Totodată, colectivele de
muncă din județul nostru, puternic mo
bilizate de organele și organizațiile de
partid, vor onora integral, pînă la 15 de
cembrie a.c., toate contractele la export,
iar în domeniul investițiilor vor realiza
peste prevederi 400 apartamente".

BISTRIȚANĂSĂUD
Lucrările Conferinței extraordinare a organizației
județene de partid Bistrița-Năsăud au început cu
transmiterea salutului revoluționar, a celor mai bune
urări din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului. Salutul a fost prezen
tat participanților de către tovarășul Tudor Postelnicu, membru supleant al Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R. în continuare s-a arătat
că lucrările conferinței județene au loc în preajma
Conferinței Naționale a partidului — eveniment de
mare însemnătate în viața partidului și a întregii
țări — și că ele trebuie să se desfășoare în spiritul
exigenței și responsabilității comuniste, pentru înfăp
tuirea tuturor sarcinilor economico-sociale, pentru
îndeplinirea planului în industrie și agricultură, a
planului de export, pentru îmbunătățirea substanțială
a stilului și metodelor de muncă ale organelor și or
ganizațiilor de partid, pentru ridicarea întregii munci
de partid, a activității politico-organizatorice și cul
tural-educative la parametri înalți de eficientă.
Darea de seamă prezentată de tovarășul Nicolae
Bușui, prim-secretar al Comitetului județean BistrițaNăsăud al P.C.R., a analizat cu răspundere partinică
atit rezultatele pozitive, cit, mai ales, unele neajun
suri din munca organelor și organizațiilor de partid.
Astfel, punînd în evidență faptul că de la conferința
precedentă fondurile fixe din industrie au sporit cu
21,7 la sută, că in primul an al actualului cincinal
producția marfă a fost cu 8,2 la sută mai mare decit
în 1985, iar productivitatea muncii a crescut cu 7,2 la
sută, darea de seamă a stăruit îndeosebi asupra defi
ciențelor manifestate și care fac ca, pe ansamblu,
realizările din anii 1986—1987 să se situeze sub pre
vederile de plan și posibilitățile existente. S-a insis
tat îndeosebi asupra neîndeplinirii planului la pro
ducția fizică și export, a indicatorilor de eficiență,
subliniindu-se necesitatea unor acțiuni energice pen
tru a se realiza o schimbare radicală in întreaga ac
tivitate politico-organizatorică, în mobilizarea amplă
a oamenilor muncii pentru înfăptuirea marilor obiec
tive trasate de cel de-al XIII-lea Congres al parti
dului.
Dezbaterile conferinței, situînd în centrul atenției
Ideile și sarcinile cuprinse în Hotărîrea Comitetului
Politic Executiv din 27 noiembrie, s-au caracterizat
p'rintr-o temeinică analiză critică și autocritică a sti
lului și metodelor de lucru ale organelor și organi
zațiilor de partid, a modului în care comuniștii, acti
vul de partid acționează pentru întărirea spiritului
de partid, a exigenței și responsabilității, a ordinii
și disciplinei în înfăptuirea neabătută a sarcinilor,
pentru o comportare ireproșabilă in muncă și în
viață. Exprimînd întreaga adeziune față de măsuri
le stabilite de Comitetul Politic Executiv, hotărîrea
adoptată în acest sens de conferința județeană sub
liniază necesitatea întăririi spiritului revoluționar, adisciplinei de partid în toate organizațiile de partid
și în toate colectivele de muncă.
în acest spirit, numeroși vorbitori — printre care
Simion Lupșan, prim-secretar al comitetului mu
nicipal de partid Bistrița, Valentin Coman, direc
torul întreprinderii
metalurgice Beclean,
Victor
Grapini, secretar al comitetului de partid de la mina
Rodna-Făget, Leon Cudrec, directorul întreprinderii
de utilaj tehnologic Bistrița, Traian Morariu, direc
torul întreprinderii forestiere de exploatare și
transporț — au înfățișat preocupările concrete ale
organizațiilor de partid și ale consiliilor oamenilor
muncii pentru recuperarea rămînerilor în urmă,
transpunerea în practică a măsurilor privind orga
nizarea și modernizarea producției, întronarea fermă
a unui climat de ordine și disciplină, de întărire a
răspunderii pentru îndeplinirea sarcinilor de plan.
Alți participanți la dezbateri — precum Eugenia
Halaszi, organizator de partid la consiliul unic
agroindustrial
Bistrița, Ion Nețan, președintele
cooperativei agricole de producție Sieu, Ioana Baciu,
secretar al comitetului comunal de partid Telciu,
Mircea Fiera, directorul trustului județean I.A.S. —
au analizat, în spiritul cerințelor noii revoluții
agrare, modalitățile de acțiune pentru creșterea po
tențialului productiv al întregului fond funciar și,
pe această bază, a producției vegetale și animale.
Un număr însemnat de participanți la dezbateri —
printre care Lucia Axenie, șeful secției propagandă
a comitetului județean de partid, Tatay Ștefan, pro
fesor la Liceul industrial nr. 1 Bistrița, Viorica Selejan, prim-secretar al comitetului județean U.T.C.,
Valeria Oprea, secretar al comitetului comunal de
partid Uriu — au subliniat, în spiritul indicațiilor
tovarășului Nicolae Ceaușescu, necesitatea intensifi
cării muncii politico-ideologice și cultural-educative
pentru formarea omului nou, a conștiinței sale re
voluționare, a patriotismului militant.
într-o atmosferă de puternică angajare pentru în
făptuirea obiectivelor propuse,
participanții
au
adoptat în unanimitate documentele supuse dezba
terii și mandatul încredințat delegaților aleși pentru
Conferința Națională a partidului.

în telegrama adresată C.C. al P.C.R.,
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU se
spune : „Fiind conștienți că infăptuirea
obiectivelor strategice ale partidului pe
cincinalul 1986—1990, și în perspectivă,

depinde hotăritor de munca eroică a între
gului nostru popor, ne angajăm în mod
solemn in fața
partidului, personal a
dumneavoastră, să ne indeplinim pla
nul pe 1987, iar pe 1988 să asigu
răm obținerea unei producții peste plan,
să creștem ponderea producției la export
Ia mobilier, confecții și țesături, precum și
dublarea ponderii exportului ia utilajele
tehnologice, produse electrotehnice, lami
nate, produse de mecanică fină și arti
cole din sticlărie.
Aleasa prețuire, înalta considerație șl
recunoștința ce vi le purtăm însufle
țesc comuniștii, toți oamenii muncii de
pe întreg cuprinsul județului nostru și ii
determină să răspundă ințelepciunii cu
care ne conduceți printr-o mai bună or
ganizare a întregii activități politico-edu
cative pentru a intimpina cu noi fapte
de muncă Conferința Națională a parti
dului și cea de-a 40-a aniversare a pro
clamării Republicii".

BUZĂU
Participanților la conferință Ii s-a transmis din
partea conducerii partidului,
a
to varășului
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului,
un cald salut revoluționar și cele mai bune urări.
Prezentînd salutul, tovarășul Ion Stoian, membru
supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R., a arătat că rezultatele economice ob
ținute, care în ultimii doi ani au situat Buzăul intra
primele șase județe ale țării în întrecerea socialistă,
trebuie să fie amplificate prin întărirea rolului politico-organizatoric și educativ al organelor și organi
zațiilor de partid în toate colectivele de muncă. Vor
bitorul a insistat asupra necesității de a se înlătura
neajunsurile manifestate și a se concentra toata
eforturile pentru îndeplinirea hotăririlor Congresu
lui al XIII-lea și întimpinarea Conferinței Na
ționale a partidului cu noi succese în toate dome
niile de activitate. în acest sens, se cer luate mă
suri ferme pentru întărirea răspunderii, a ordinii și
disciplinei, împotriva oricăror abateri de la normele
vieții interne de partid și ale eticii și echității so
cialiste. pentru îmbunătățirea comportamentului co
muniștilor în muncă și viață, pentru întărirea mo
ralei comuniste.
In spiritul exigențelor formulate de secretarul ge
neral al partidului la ședința Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R. din 27 noiembrie, al
Hotăririi și Comunicatului adoptate cu acest prilej,
darea de seamă prezentată de tovarășul
Simion
Cotoi, prim-secretar al comitetului județean
de
partid, a analizat — cu pronunțat spirit critic șl
autocritic — activitatea desfășurată și a arătat că
realizările de pină acum nu sînt încă pe măsura po
sibilităților județului, înregistrîndu-se restanțe în
îndeplinirea planului. S-a subliniat că în stilul și me
todele de muncă ale unor organe și organizații de
partid au existat deficiențe, manifestări de tole
ranță și superficialitate; nu întotdeauna comitetul ju
dețean de partid a exercitat un control riguros, nu
a luat cele mai eficiente măsuri pentru mobilizarea
tuturor forțelor, pentru creșterea răspunderii acti
viștilor de partid și de stat, a specialiștilor, a oa
menilor muncii față de realizarea sarcinilor de plan
în profil teritorial. S-a arătat că este necesar ca or
ganele și organizațiile de partid să-și exercite cu mal
multă exigență și competență rolul politic conducă
tor. să acționeze în spirit revoluționar pentru înde
plinirea neabătută a hotăririlor de partid și a legi
lor țării.
în cadrul dezbaterilor, desfășurate într-o atmosferă
de lucru, constructivă, numeroși vorbitori — între
care Romus Țolea, prim-secretar al Comitetului
municipal Buzău al P.C.R., Ioan Blag, directorul
întreprinderii „Metalurgica",
Gheorghe
Predoiu,
secretar al comitetului de'partid de la Întreprinderea
de geamuri. Ion Baciu, președintele consiliului ju
dețean al sindicatelor. Dumitru Popa, directorul în
treprinderii de garnituri de frină și etanșare Rimnicu
Sărat — au arătat că rezultatele din industrie sînt
departe de a fi mulțumitoare, au evidențiat măsurile
concrete luate și acțiunile întreprinse în ultimul
timp pentru realizarea integrală a planului pe 1987
și pregătirea temeinică a producției anului viitor.
Arătînd că recoltele necorespunzătoare din acest an
se datoresc nu atit condițiilor climaterice nefavo
rabile, cît, mai ales, insuficientei valorificări a po
tențialului productiv al pămîntului. neaplicării în
tocmai a tehnologiilor, calității slabe a unor lucrări,
asumării de angajamente fără acoperire în fapte,
tovarășii Gheorghe Popescu, secretar al Comitetu
lui comunal de partid Glodeanu Siliștea, Sandu
Lambru, director general al direcției agricole jude
țene, Ștefan Mazilu, președintele C.A.P. Padina, și
alții au luat atitudine fermă împotriva acestor lip
suri și s-au angajat să acționeze cu consecvență in
spiritul exigențelor noii revoluții agrare, pentru ob
ținerea unor producții agricole superioare, sigure si
stabile.
Dezbaterile din cadrul conferinței au pus cu toată
puterea în evidență cerința de a se întări mult rolul
organizațiilor de partid în conducerea întregii acti
vități economico-sociale, necesitatea întăririi spiri
tului revoluționar, a disciplinei de partid. Comuniștii
— s-a subliniat — trebuie să fie exemplu pentru toți
oamenii muncii, din toate punctele de vedere, să fie
primii acolo unde e mai greu, mobilizînd prin exem
plul personal toate colectivele de muncă la îndepli
nirea exemplară a sarcinilor economico-sociale. Par
ticipanții la conferință și-au exprimat adeziunea
unanimă față de măsurile luate de Comitetul Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., față de Hotărîrea adopta
tă în ședința sa din 27 noiembrie. întărind această
adeziune, Hotărîrea Comitetului județean Buzău al
P.C.R., adoptată în acest sens, analizează cu exi
gență și fermitate revoluționară deficiențele ce sa
mai manifestă, în unele sectoare și unități, expri
mînd angajamentul de a elimina stările de .lucruri
negative și de a acționa în toate împrejurările pen
tru întărirea spiritului revoluționar, a disciplinei da
partid.
Tovarășii Georgeta Marinescu, prim-secretar al
Comitetului județean Buzău al U.T.C., Cristian
Gheorghe, prim-secretar al Comitetului orășenesc
Rimnicu Sărat al P.C.R., Constantin Panaet, secretar
al comitetului de partid de la Schela de producție
petrolieră Berea, Georgeta Nicolescu, inspector gene
ral al Inspectoratului școlar județean, și alții au ana
lizat, cu combativitate și în mod autocritic unele
aspecte de formalism din activitatea cultural-educa
tivă, au relevat propuneri și inițiative valoroase pen
tru ca întreaga activitate politico-ideologică să fie
mai strins legată de sarcinile economico-sociale ale
fiecărui colectiv, iar rezultatele acesteia sa se regă
sească în modul de a gindi și trăi al oamenilor, în
faptele lor de muncă și viață.
In unanimitate, participanții au adoptat un amplu
program de măsuri, au ales delegații și au aprobat
mandatul încredințat acestora pentru Conferința Na
țională a partidului.

în telegrama adresată C.C. al P.C.R.,
tovarășului
NICOLAE
CEAUȘESCU
se arată, printre altele : „Răspunzind
înflăcăratelor dumneavoastră îndemnuri
și chemări adresate la Plenara C.C. al
P.C.R. din octombrie și Ia ședințele Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. din 20 și 27 noiembrie a.c., ne an
gajăm să acționăm cu toate forțele pen
tru îmbunătățirea organizării producției
* a muncii, astfel incit să recuperăm
și
restanțele și să realizăm integral planul
la producția-marfă industrială, iar con
tractele la export pe anul 1987 să fie ono
rate pînă Ia 15 decembrie. Dînd glas voin
ței unanime a celor peste 87 000 do co
muniști, a tuturor oamenilor muncii din
această parte a țării, am încredințat man
dat delegaților noștri Ia Conferința Na
țională a partidului să exprime deplina
adeziune față de politica înțeleaptă a
partidului și statului, să dezbată cu res
ponsabilitate și să aprobe din toată inima
hotăririle ce vor fi adoptate de înaltul fo
rum al comuniștilor".
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UNIREA

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Am primit cu mare plăcere mesajul de felicitare pe care ați binevoit
să mi-1 transmiteți cu ocazia numirii mele in funcția de președinte al Repu
blicii Tunisiene.
Exprimîndu-vă viile mele mulțumiri, aș dori, Ia rindul meu, să vă adre
sez cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră, pentru bunăstarea
și prosperitatea poporului român prieten.
Sînt încredințat, ca și dumneavoastră, că prietenia și cooperarea dintre
Tunisia și România se vor întări tot mai mult in interesul celor două
popoare ale noastre, in slujba păcii și securității în lume.

opera proprie a poporului
ACT LEGIC, OBIECTIV,
cu
ADÎNCI
RĂDĂCINI
ISTORICE.
Eveniment epocal in multimilenara
istorie a poporului
nostru, unirea
Transilvaniei cu România, la 1 De
cembrie 1918. a încheiat un proces
istoric obiectiv de lungă durată :
constituirea statului național unitar
român. Hotărîrea Marii Adunări Na
ționale de la Alba Iulia avea vechi
și adinei rădăcini in trecut. Cînd
proclama că unirea Transilvaniei cu
țara-mamă „este pentru toate veacu
rile decisă", ea dădea implinire as
pirației profunde cuprinse în strigă
tul miilor de participanți de la Adunarea de la Blaj din 3/15—5/17
mai 1848 : „Noi vrem să ne unim că
Țara". Cei care își exprimau atunci,
atit de limpede, voința de unire cu
frații de peste Carpați erau urmașii
țăranilor lui Horea, el însuși consi
derat de contemporani. în 1784, un
„rex Daciae" ; se reafirma în acel
an ideea unirii
tuturor românilor
astfel cum ea fusese înfăptuită in
1600 de Mihai Viteazul a cărui gran
dioasă operă politică îl arată drept
un „restitutor Daciae". Cea dintîi
unire a românilor, sub sceptrul Vi
teazului, fusese, la rindul ei, expre
sia superioară a multiplelor relații
politice, economice și culturale in
tre românii din aria vechii Dacii,
care, pe deasupra
pluralismului sta
tal și a stăpînirilor străine asu
pra unor părți
ale
teritoriului
românesc.
păs
trau. grație co
munității de lim
bă și de teritoriu,
conștiința unității
de neam. De la constituirea lor ca
popor, românii s-au
considerat o
comunitate unitară, munteni, moldo
veni. transilvăneni și dobrogeni știindu-se frați intru același neam.
Formula lui Nicolae Bălcescu despre
cauzele revoluției de la 1848 este
întru totul valabilă și în cazul Ma
rii Uniri din 1918 : „Cauza ei se
pierde in zilele veacurilor". Carac
terul legic,
istoricește necesar, al
Marii Uniri a fost relevat cu re
marcabilă adîncime și limpezime de
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU :
„Desfășurarea evenimentelor istorice
demonstrează în modul cel mai ca
tegoric faptul că Unirea nu a fost
efectul unei intimplări, rodul unei
simple conjuncturi favorabile sau al
înțelegerilor intervenite la masa tra
tativelor. ci rezultatul luptei hotă
rî toare a celor mai largi mase ale
poporului, un act de profundă drep
tate națională, realizarea unei con
cordanțe legice intre realitatea obiectivă și drepturile inalienabile ale
poporului, pe de o parte, și cadrul
național cerut cu stringentă de aeeste realități".

Iorga, cu acea experiență venită din
perfecta cunoaștere a trecutului de
luptă, de zbucium și de jertfă al
neamului său, avea să repete în
parlament
cuvintele
voievodului
Moldovei, Petru Rareș, silit și el, cu
veacuri în
in urmă, să-și părăsească
țara și să pribegească : „Vom fi
ce-am fost și mai mult decit atit".
Profetice cuvinte 1 Nu numai că in
vadatorii aveau să fie constrînși să
se retragă, dar românii din terito
riile aflate sub stăpinire străină iși
vor exprima succesiv voința de a
se uni cu frații lor din statul ro
mân.
Monarhia austro-ungară, sumbra
închisoare a popoarelor, a inregistrat în anii războiului o accelerare
a procesului de erodare a structurilor ei politice. Agravarea tensiu
nilor social-polițice și naționale dez
văluia, cu fiecare zi, caracterul pe
rimat al unui imperiu lipsit de uni
tate și devenit un obstacol în calea
afirmării aspirațiilor naționalităților
asuprite. Radicalizarea maselor și
intensificarea luptei revoluționare și
naționale făcea ca zilele dublei monarhii să fie numărate. Căderea țarismului în Rusia și prăbușirea zidurilor celeilalte închisori a popoarelor, care era imperiul țarist, au
constituit o excelentă dovadă a piei-

generoase și nu din pofta brutală de
a schimba rolurile spre a deveni din
împilați împilatori, din oprimați opresori, pentru că,
dacă am face
aceasta, ne-am lipsi pe noi inșine șt
existența noastră națională de bază
morală".
Alegerea delegaților pentru Marea
Adunare Națională de la Alba Iulia
s-a desfășurat in condiții de totală
libertate și deplină reprezentativi ta- ’
te. Atit participanții, cit și cei aleși
aparțineau tuturor claselor și cate
goriilor sociale, de la țărani și mun
citori la intelectuali (medici, avocați
etc.). Cu toții au primit mandatul de
a vota unirea cu România.
La Alba Iulia, Marea Adunare Na
țională a fost alcătuită din 1 228 de
legați, ale căror deliberări au avut
loc in prezența a peste 100 000 de
oameni. Prin modalitățile de alege
re, de discuție și de decizie. Marea
Adunare Națională, declarată de la
început db președintele ei, Gheorghe
Pop de Băsești. drept „constituantă",
a avut un caracter plebiscitar, reprezentind în chip democratic și în
virtutea dreptului la autodetermina
re liber exprimat voința populației
autohtone si rpMoritare — românii.

UN VOT VALIDAT DE ISTORIE. Marea Unire din 1918 s-a
înfăptuit prin efortul conjugat al
tuturor români
lor; ea este, așa
dar, opera între
gii națiuni româ
ne. care a acțio
nat
solidar
Și
unitar pentru a
făuri statul ei
național. Tratate
le de pace din anii 1919—1920 au dat
ulterior recunoaștere internațională
actului de voință a națiunii române.
Tratatul de la Trianon (4 iunie
1920), sublinia secretarul general al
partidului nostru, „n-a făcut decit
să consfințească starea de fapt exis
tentă, situația creată ca urmare a
luptei maselor populare din Româ
nia și din Transilvania, a întregu
lui nostru popor". Statul național unitar român nu s-a născut din clau
zele tratatelor din anii 1919—1920, ci
din lupta, jertfele și suferințele nea
mului nostru, care și-a împlinit as
pirația de unitate națională și a dobindit apoi recunoașterea internațio
nală pentru rodul strădaniilor sale.
Istoria, cu uriașa ei forță, a con
firmat pe deplin perfecta concordan
tă dintre legiie sale obiective și vo
ința de unitate a românilor. Statul
național unitar, ca expresie politicoadministrativâ a națiunii, s-a dove
dit o structură legitimă. viabilă,
prielnică dezvoltării pe toate planu
rile a comunității naționale care l-a
creat. Istoria a validat pe deplin vo
tul de la 1 Decembrie 1918 de la
Alba Iulia și i-a conferit un caracter ireversibil.
Orînduirea socialistă a oferit cadrul ideal de realizare a celor mai
înaintate aspirații de dreptate so
aie înaintașilor,
cială și națională
între care și participanții la Marea
Adunare Națională de acum aproa
pe șapte decenii. în procesul de edi
ficare a societății socialiste multila
teral dezvoltate, sub conducerea
Partidului Comunist Român, centrul
vital al națiunii noastre, s-au reali
zat cele mai favorabile condiții pen-'
tru dezvoltarea plenară a forțelor
creatoare ale poporului român. Pro
blema națională a fost deplin și de
finitiv rezolvată prin egalitatea de
plină în drepturi și îndatoriri a
tuturor cetățenilor patriei noastre.
„Epoca Nicolae Ceaușescu", inaugu
rată de Congresul al IX-lea al
Român, ne-a .
Partidului Comunist
făcut martorii celor mai grandioase
realizări ale întregii noastre istorii,
Pe temeiul proprieii sale expe
riențe,
România
socialistă
se
pronunță, prin glasul președintelui
Nicolae Ceaușescu. pentru dreptul la
autodeterminare al tuturor popoare
lor, pentru dezvoltarea lor liberă și
independentă, ia adăpost de orice
imixtiune sau presiune străină. Na
țiunile au dreptul să trăiască în sta
te naționale, să aibă asigurate inde
pendența și securitatea, să fie eli
berate de coșmarul holocaustului nu
clear și de povara strivitoare a chel
tuielilor pentru înarmare — acesta
este mesajul pe care țara noastră îl
trimite întregii lumi.
Marea Unire din 1918 este un
exemplu elocvent al imenselor forțe
pe care le deține un popor unit
printr-un ideal înalt. Astăzi, unit in
jurul partidului, al secretarului său
general, poporul întreg este însufle
țit de idealul înălțării patriei spre
culmi noi de civilizație și progres.
Ctitoriile socialismului stau mărturie
forței creatoare a națiunii ro
mâne. Viitorimea le va admira, așa
cum astăzi noi admirăm marea faptă de la 1918 a înaintașilor noștri.

ANI
FĂURIREA
STATULUI NATIONAL UNITAR ROMÂN

O LUPTA DREAPTA ÎN NU
MELE
ȚELULUI
ÎNALT
AL
UNITĂȚII. Populația autohtonă și
majoritară a Transilvaniei — româ
nii — era supusă unui regim de
discriminare și oprimare, care, după
instituirea dualismului austro-ungar
(1867), s-a înăsprit considerabil,
luind forma unor încercări brutale
de desnaționalizare. Eliberarea fra
ților asupriți din monarhia austroungarâ (Transilvania. Banat. Bu
covina) a devenit astfel o dominan
tă in conștiința colectivă româneas
că. Izbucnirea primului război mon
dial a oferit prilejul realizării aces
tui obiectiv. Marea conflagrație din
anii 1914—1918 a fost declanșată de
antagonismul
dintre
cele
două
blocuri ale marilor state imperialis
te — Antanta și Puterile Centrale.
Intrarea României in război nu a avut însă nimic comun cu planurile
de hegemonie și anexiuni ale ma
rilor puteri
angajate în . conflict.
Războiul României
era un război
drept, eliberator, popular și națio
nal. de reîntregire a neamului. Trimițîndu-și ostașii
peste
Carpați,
România nu urmărea anexarea nici
unui teritoriu străin, ci. așa cum se
arăta in declarația de război către
Austro-Ungaria din 14/27 august
1916. ea „se vede nevoită a intra
în. luptă alături de aceia care pot
să-i asigure înfăptuirea unității na
ționale".
Forțele copleșitoare ale Germaniei
ți Austro-Ungariei, sprijinite de aliații lor, au invadat însă teritoriul
statului român și numai eroicele bă
tălii de la Mărăști, Mărășești și
Oituz, din vara anului 1917, au pu
tut să stăvilească oștile invadatoare
la porțile Moldovei șl să prezerve
continuitatea pe pămintul românesc
a structurilor de stat. La Iași, în
zilele grele ale refugiului, cînd ad
versarii unității românești se cre
deau aproape de biruință, Nicolae

teatre
• Teatrul Național
(14 71 71. sala
mare): Harap alb — 11; Nu se știe
niciodată — 18:
(sala Amfiteatru):
Campionul — 14: Poveste din Holly
wood — 18,30 (sala Atelier) : Fata din
Andros — 15; Pe la ceasul cinci spre
seară — 19
• Filarmonica
„George
Enescu"
(13 68 75. Ateneul Român): Recital de
orgă Magdalena Czajka (R. P. Polo
nă) — 18
• Opera Română (13 18 57): Motanul
încălțat — 11: Capodopere simfonice
In viziune coregrafică — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48. Bd. N.
Bălcescu 2): Leonard — 10,30; Vinzătorul de păsări — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Grădina Icoanei. 11 95 44): An
chetă asupra unui tinăr care nu a
tăcut nimic — 10.30: Hamlet — 17
• Teatrul Mic (14 70 81): „Respirări"
cu Nlchlla Stănescu — recital Leopoldtna Bălănuță — 11; Niște țărani
— 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Băr
batul și... femeile — 11
• Teatrul de comedie (16 64 60): Pețitoarea — 10; Cînd comedia era rege
(Cirtițele) — 18
• Teatrul „C. I.
Nottara" (59 31 03,
sala Magheru): Floarea de cactus —
10. Necazurile unui
îndrăgostit —
18.30; (sala Studio): EX — 10,30; Sen
timente și naftalină — 18
• Teatrul Giulești (sala Majestic.
14 72 34): Arta conversației — 10: Cum
s-a făcut de-a rămas Catinca fată
bătrină —
18,30:
(sala Giulești,
18 04 85): Jean, fiul lui Ion — 18; (la
clubul I.C.T.B.) Cursa de Viena — 10
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78): Savoy, Sa
voy — 18: (sala Victoria, 50 58 65):
Eu vă fac să ridețl — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână" (13 13 00). la Palatul Sporturi
lor si Culturii): „Un cintec, o glumă"
— 15.30; 19
• Teatrul „Țăndărică" (13 23 77, sala
Victoria); Vitejii cetății Bade-Bade

rii inevitabile a marilor imperii re
acționare și asupritoare. Sunase acum ceasul și pentru monarnia austro-ungară 1 Sîrbi, croați, sloveni,
bosnieci, cehi, slovaci, polonezi, ro
mâni ridicau steagul luptei de eli
berare națională, hotăriți să uzeze
de dreptul la autodeterminare pen
tru a se uni cu frații lor de același
neam.

VOINȚA TARE A ÎNTREGU
LUI POPOR ROMAN. Mișcarea
național-revoluționară a românilor
transilvăneni s-a integrat acestui
mare curent și a devenit una din
componentele sale fundamentale. In.
octombrie 1918 s-a creat Consiliul
Național Român Central, alcătuit din
șase social-democrați și șase repre
zentanți ai Partidului Național Ro
mân. Consiliul a devenit organul de
conducere a luptei românilor tran
silvăneni și, totodată, „unicul for
care reprezenta voința poporului ro
mân". Sub îndrumarea sa au luat
naștere structuri noi «le puterii, pre
cum consiliile naționale române lo
cale și gărzile naționale românești,
care exprimau voința locuitorilor
autohtoni și majoritari — românii —
de a-și lua în mîini propria soartă
și de a împlini aspirația de unitate
națională.
Consiliul Național Român Central
a decis consultarea poporului și a
elaborat regulamentul pentru alege
rea deputaților în Adunarea Națio
nală, convocată la Alba Iulia pen
tru 1 Decembrie 1918. A fost aleasă
astfel calea cea mai democratică
pentru crearea unui for reprezenta
tiv, în măsură să exprime sentimen
tele și aspirațiile românilor. Locul
ales era încărcat de amintiri isto
rice. Alba Iulia, reședința lui Mihai
Viteazul în Transilvania în timpul
celei dinții uniri a românilor ; Alba
Iulia, locul tragerii pe roată a lui
Horea și Cloșca. Era firesc deci ca
acum tot la Alba să răsune hotă
rirea unirii cu Țara. în editorialul
„La Alba Iulia", ziarul „Adevărul"
scria că „Românii din Transilvania
și din Ungaria, fără deosebire de
clasă, voiesc să se unească cu frații
lor de peste munți... Prin aceasta,
se va înfăptui, in fine, ceea ce îna
inte cu 300 de ani a fost zădărni
cit prin uneltirile barbare ale unor
tirani. Drama națională săvîrșită pe
Cimpia Turzii se va ispăși acum
prin hotărirea istorică ce va lua-o
Marea
Adunare Națională de la
Alba-Iulla". Hotărîți să dea glas votnței de a se uni cu frații lor de
peste Carpați, românii transilvăneni
și bănățeni erau străini de orice
gind de a asupri naționalitățile con
locuitoare. Este ceea ce scria ziarul
„Drapelul" in articolul „La Alba Iu
lia" : „N-avem să cădem in păca
tele acelora de sub al căror jug scă
păm acum. Sintem datori in aceste
zile mari să ne gindim și la conce
tățenii noștri de altă limbă și lege,
care de aici înainte vor fi chemați
să împartă cu noi binele și răul...
Noi acum avem să dovedim că lupta
noastră a fost izvorită din porniri

— 11; (sala Cosmonautilor, 11 12 04):
Cartea cu jucării — 11,30
• Circul București (10 41 95): «A so
sit circul
*
4 — 10; 15,30: 19
• Studioul
de
teatru
I.A.T.C.
(15 72 59): Stress — 19
• Ansamblul de estradă „Optimiștii
*
4
(la sala Victoria a Teatrului „C. Tănase“): „Cîntați cu noi, optimiștii44 —
14,30

Dr. Florin CONSTANT1N1U

Tovarășului ALI SALEM AL BE1DH
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Socialist Yemenit

Tovarășului HAIDAR ABOU BAKR AL ATTAS
Președintele Prezidiului Consiliului Suprem
al Poporului din Republica Democrată Populară Yemen
ADEN

ZINE EL ABIDINE BEN ALI
Președintele Republicii Tunisiene

Cronica

zilei

La invitația Consiliului Politic Su
perior al Armatei, o delegație mili
tară sovietică condusă de generalul
de armată A. D. Liziclov, șeful Di
recției Principale Politice a Armatei
și Flotei Maritime Militare Sovietice,
a efectuat, in perioada 26—28 noiem
brie, o vizită in țara noastră.
Oaspeții sovietici au fost primiți
la Comitetul Central al Partidului
Comunist Român de tovarășul Ion
Coman, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C.
al
P.C.R., și de tovarășul general-colonel Vasile Milea, membru supleant
al Comitetului Politic Executiv al
apărării
C.C. al P.C.R.. ministrul
naționale. Cu acest prilej au fost
evocate legăturile de prietenie sta
tornicite între partidele, popoarele

și armatele noastre, s-au identifi
cat noi căi și modalități de lărgire
a colaborării dintre cele două ar
mate.
în timpul cit s-a aflat in România,
delegația sovietică a efectuat schim
buri de experiență pe probleme ale
muncii de partid, organizatorice și
politico-educative, la Consiliul Poli
tic Superior al Armatei, cu o dele
gație de activiști, condusă de general-locotenent Ilie Ceaușescu, ad
junct al ministrului apărării națio
nale și secretar al Consiliului Poli
tic Superior al Armatei, precum și
la unele organe de partid din ar
mata noastră. De asemenea, oaspeții
sovietici au vizitat obiective șocialeconomice și turistice.

Cadrele cu funcții de răspundere
în partid - revoluționari exemplari!
(Urmare din pag. I)

nergic in conducerea diferitelor sec
toare de activitate. Pentru a-și. în
deplini misiunea, ele trebuie să se
afle în primele rînduri ale acțiunilor
pentru desfășurarea în cele mai bune
condiții a activității economico-sociale, pentru înfăptuirea hotărîrilor de
partid, a legilor țării. în acest sens,
secretarul general al partidului a
subliniat cu putere, in repetate rinduri, că nu se poate realiza o bună
conducere de partid atunci cînd ca
drele de partid nu se implică direct
în soluționarea problemelor sau se
mulțumesc de a da numai îndrumări
generale privitoare la îndeplinirea
sarcinilor din sectorul lor de activi-'
tate. Cadrele cu munci de răspunde
re in aparatul de partid, activiștii de
partid in general nu pol să asigure
bunul mers al activității productive,
să urmărească modul de înfăptuire a
programelor și planurilor adoptate,
să soluționeze problemele de muncă
și viață ale oamenilor stind in birou
și făcind planuri peste planuri. în
tocmind referate și rapoarte, contabilizind datele producției. Ele trebuie
să se afle permanent in fabrici, in
secții, pe ogoare, în laboratoare pen
tru a vedea cum sînt înțelese și cum
se aplică măsurile adoptate, să ex
plice și cînd este nevoie să arate oa
menilor cum și în ce fel trebuie să
se acționeze ; totodată, ele trebuie
să-și ridice necontenit nivelul de
pregătire politico-ideologică, să stu
dieze temeinic, să cunoască aprofun
dat documentele de partid și legile
țării și să militeze peren pentru apli
carea lor întocmai. Nu este posibil de
urmărit cum se înfăptuiesc programe
le de organizare și modernizare a pro
ducției, cum se realizează exportul,
cum se asigură ridicarea nivelului
tehnic și al calității produselor, re
ducerea consumurilor materiale și
energetice doar din birourile sediilor
de partid sau din acelea ale directo
rilor, așa cum procedează încă unele
cadre de partid cu munci de râs
pundere și, după ele, imitindu-le
nedoritul exemplu,
și unii activiști de partid. Se știe prea bine
unde și cine realizează producția ma
terială, și tocmai acolo trebuie să se
vadă cum se lucrează, ce probleme
sînt de soluționat, tocmai acolo, im- 1
preună cu oamenii, neintirziat se cer
adoptate măsuri de îmbunătățire a
activității, de învingere a unor di
ficultăți.
Realitatea relevă că, In această
privință, in stilul și metodele de
muncă ale unor organe și organiza
ții de partid, ale unor cadre de con
ducere, alese sau numite în funcții
de răspundere, persistă lacune se
rioase. După cum se arată și in
Hotărirea Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ele se datoresc slăbirii inadmisibile a spiri
tului de partid, de răspundere, de
disciplină, a ordinii și bunei orga
nizări a activității pentru înfăptuirea
neabătută a hotărîrilor Comitetului
Central și a legilor țării. Munca
concretă, directă cu oamenii. în mij
locul lor. este adesea înlocuită cu
vorbăria birocratică, sterilă, despre
condiția de proprietari, producători
și beneficiari, despre autoconducerea
și autogestiunea muncitorească, des
pre modul de afirmare a spiritului
revoluționar. Datorită tocmai unor asemenea deficiențe, in nu puține
locuri organele de partid, cadrele lor
de conducere în loc să cunoască adevărata stare de spirit a oameni-

lor, preocupările și grijile lor. in loc
să acționeze ferm pentru a nu lăsa
să se acumuleze neajunsurile sau
unele acte arbitrare neconforme cu
prevederile legale, adoptă o atitudi
ne pasivă, tolerantă față de cei care-și permit să răstălmăcească legi
le și reglementările in vigoare.
Așa cum se arată in Hotărirea Co
mitetului Politic Executiv, slăbirea
spiritului de partid, de răspundere,
de disciplină se manifestă într-o
multitudine de atitudini și de men
talități, unele de-a dreptul nocive și
extrem de păgubitoare atit pentru
cei care le practică, cit șl pentru cei
care
le
suportă.
tolerîndu-le.
A proliferat astfel, in unele locuri,
climatul in care sînt admise repe
tatele angajamente .și promisiuni, ele
dovedindu-se in timp vorbărie goa
lă.
Statornicirea
stării
de exigență comunistă, de disciplină,
a spiritului partinic de muncă este,
fără îndoială, în măsură să prevină
și, cînd apar, să contracareze ase
menea manifestări reprobabile, dău
nătoare, adesea și energic criticate
de conducerea partidului. Numai in
ambianța nocivă a toleranței, a familiarismului, a concesiilor pentru
concesii pot să apară practicile de
mușamalizare și de acoperire a di
feritelor stări de lucruri negative, de
denaturare a realităților, de rapor
tare eronată a rezultatelor în înde
plinirea planului, manifestările de
automylțumire și infatuare, fără nici
o acoperire faptică, ocolirea criticii
și autocriticii — practici și manifes
tări incompatibile cu profilul acti
vistului de partid, al cadrelor din
orice domeniu.
Desigur, așa cum se relevă și in
Hotărirea Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. astfel de ca
rențe reflectă lipsurile grave ce se
manifestă în munca organizatorică
și politică, de promovare a cadrelor,
de urmărire a activității lor ; ele atrag, totodată, atenția asupra lipsu
rilor serioase existente în desfășu
rarea și analiza critică și autocritică
a activității de partid, în slabul spi
rit revoluționar, de
'
...............
combativitate
existent în raporturile de muncă ale
cadrelor cu funcții de răspundere în
partid — incepind de la primul
secretar al comitetului județean de
partid pînă la membrul biroului organizației de bază, de la instructorul
Comitetului Central al partidului pî
nă la instructorii organelor locale de
partid. Este, de aceea, imperios ne
cesar ca toate manifestările și atitu
dinile ce dovedesc slăbirea spiri
tului de partid, de muncă și luptă al
comuniștilor să fie detectate la timp,
oriunde și de către oricine ar da do
vadă de ele sau le-ar tolera.
Partidul nostru și-a dobindit o
mare autoritate și un prestigiu imens
în fața poporului tocmai pentru că
de-a lungul întregii sale existente a
slujit cu toată ființa lui, cu devota
ment. fidelitate și abnegație intere
sele supreme ale clasei muncitoare,
ale tuturor celor ce muncesc, intere
sele dezvoltării economico-sociale a
patriei. Datoria fiecărui activist de
partid, indiferent de funcția pe care
o ocupă, a fiecărui comunist este de
a contribui direct, prin toate forțele,
cu toată priceperea, printr-o muncă
plină de răspundere și o comportare
ireproșabilă, exemplară, la amplifi
carea autorității și prestigiului parti
dului. la manifestarea plenară a ro
lului său de forță politică conducă
toare a societății noastre.

Cea de-a XX-a aniversare a proclamării independenței Republicii Democrate Populare Yemen îmi oferă plăcutul prilej de a vă transmite calde
felicitări, impreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală,
de bunăstare și progres pentru poporul prieten al țării dumneavoastră.
Doresc să exprim, și pe această cale, convingerea că raporturile de prie
tenie și cooperare existente între Partidul Comunist Român și Partidul So
cialist Yemenit. intre Republica Socialistă România și Republica Democra
tă Populară Yemen se vor dezvolta și in viitor, in interesul popoarelor noas
tre, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

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

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul
Constantin Dăscălescu. a trimis o te
legramă primului ministru al Repu
blicii Democrate Populare Yemen,
tovarășul Yassin Saeed
Noman,
prin care îi transmite, cu ocazia ani-

La 30 noiembrie,
poporul
Republicii
Populare
Democrate
Yemen
sărbătorește
împlinirea a două de
cenii de la proclama
rea independentei na
ționale.
Aniversarea
acestui eveniment me
morabil, care a des
chis o nouă pagină în
viața țării, găsește tînăra republică arabă
(suprafața — 287 683
kmp ; populația
—
1 800 000 locuitori) in
plin efort de lichida
re a înapoierii econo
mice moștenite din
trecut și de făurire a
unei vieți noi. Așa
cum se știe. încă din
prima perioadă a existenței sale. R.D.P.
Yemen a întreprins
un șir de măsuri cu
caracter progresist, ca
naționalizarea princi
palelor sectoare ale economiei și înfăptui
rea reformei agrare,
care au avut un e-

versării proclamării Independențe
R.D.P. Yemen, in numele guvernulu
și al său personal, calde felicitări
împreună cu cele mai bune urări d<
sănătate și fericire personală, d<
succese depline în activitate.

fect pozitiv asupra
mersului înainte al
țării. Sub impulsul
ior, într-un răstimp
destul de scurt, in di
ferite colțuri ale re
publicii au apărut zeci
de obiective economice noi, iar producția
agricolă
a
crescut
considerabil. Dacâ acum două decenii ma
joritatea produselor alimentare erau impor
tate, astăzi circa 70 la
sută din necesarul de
cereale este acoperit
din resurse proprii.
Actualul plan de cinci
ani (1986—1990), traducînd în viață orien
tările
stabilite
de
Partidul Socialist Ye
meni!, prevede aloca
rea unor fonduri im
portante pentru dez
voltarea
energeticii,
extracției
petroliere,
transportului și comu
nicațiilor.
Animat de senti
mente de prietenie și

solidaritate față de
popoarele arabe, de
toate popoarele care
au pășit pe calea dez
voltării de sine stătă
toare, poporul român
urmărește cu interes
și simpatie rezultate
le obținute de poporul
R.D.P. Yemen pe ca
lea făuririi unei vieți
noi. între Republica
Socialistă România și
Republica Democrată
Populară Yemen s-au
statornicit relații de
colaborare prieteneas
că. Întemeiate pe sti
mă și respect reciproc.
Ca o expresie a aces
tei evoluții pozitive, in
ultimii ani au fost în
cheiate o serie de în
țelegeri și acorduri
comerciale, de coope
rare economică, tehnico-științifică și cul
turală, corespunzător
intereselor celor două
țări, cauzei generale a
progresului și păcii in
lume.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ
A REPUBLICII POPULARE BENIN
Domnului MATHIEU KEREKOU
Președintele Comitetului Central al Partidului Revoluției Populare
din Benin, șef al statului
Președintele Consiliului Executiv Național
COTONOI

Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Populare Benin trr
este deosebit de plăcut
.
...
__ ,___ calde
,,_______
să
vă adresez
felicitări.
Exprim convingerea că raporturile de prietenie și cooperare statornicit
între partidele și țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă in vii
tor in interesul popoarelor român și beninez, a) cauzei păcii, înțelegerii și co
laborării internaționale.
Vă doresc multă sănătate și fericire personală, tar poporului bentne
pace, progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomAt
Președintele Republicii Socialiste România
La 30 noiembrie se
împlinesc 12 ani de la
proclamarea Republi
cii Populare Benin,
unul dintre cele mai
importante
momente
ale istoriei naționale a
tinărului stat. Actul
din 1975, care a avut
loc la 15 ani după dobindirea independen
ței, a dus nu numai
la schimbarea titula
turii țării, cunoscută
Ț>ină atunci sub denu
mirea de Dahomey,
nume legat de epoca apusă pentru totdeauna
a colonialismului, dar
a deschis, in același
timp, o nouă etapă in
lupta pentru lichida
rea înapoierii moște
nite din trecut, a rea
lizării unor transfor
mări cu caracter pro
gresist.
Situat în regiunea
de nord a Golfului
Guineea. Beninul are
o suprafață de 112 000
kmp și o populație de
aproximativ
3 500 000
locuitori, a cărei prin
cipală ocupație o con
stituie agricultura. Se

cultivă porumbul, maniocul, arahidele. bum
bacul, cafeaua și mai
ales palmierul ; ule
iul de palmier este
principalul produs de
export, furnizînd
o
bună parte a venitu
rilor în valută. Bogă
țiile subsolului sînt
mai puțin importante.
După
proclamarea
Republicii
Populare
Benin și crearea Parti
dului Revoluției Popu
lare. care și-a propus
ca obiectiv accelerarea
prefacerilor
socialeconomice și făurirea
unei societăți noi, so
cialiste, au fost națio
nalizate
principalele
întreprinderi, s-a tre
cut. la crearea de co
operative agricole și
ferme de stat, a fost
inițiat un amplu pro
gram de valorificare a
resurselor naturale. Ca
rezultat al prospecțiu
nilor geologice.
s-a
ajuns la descoperirea
unor zăcăminte de fos
fați la Mekru și a
unul strat de petrol
de-a lungul coastelor;

exploatarea țițeiului a
fost inaugurată in 1983
în ritmul prevăzut de
900 000 tone pe an —
toate acestea creînd
premisele
accelerării
dezvoltării social-economice.
în spiritul politicii
consecvente a
țării
noastre de prietenie și
solidaritate cu țările
Africii, cu toate sta
tele .care au pășit pe
calea dezvoltării de
sine stătătoare. Româ
nia dezvoltă relații de
prietenie și colaborare
cu Republica Popu
lară Benin, întemeiate
pe deplina egalitate în
drepturi și avantajul
reciproc. Un rol de
terminant in promo
varea acestor relații
l-au avut convorbirile
dintre președintele
Nicolae Ceaușescu și
președintele
Mathieu
Kerekou, care au des
chis largi perspective
conlucrării
bilatera
le, în folosul ambelor
țări și popoare, al cau
zei păcii și înțelegerii
internaționale.

■ ■■■■■■■■■■■■

cinema
• Cale liberă: SCALA (11 03 72)
17; 19, VICTORIA (16 28 79) — 9;
13; 15; 17; 19, MELODIA ........
9; 11; 13; 15; 17; 19.
•
Cetatea
ascunsă:
FEROVIAR
(50 51 40)
— 9; 11; 13;
15; 17; 19,
VOLGA (79 71 26) — 9; 11 13; 15; 17;
19, ARTA (213186) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Moromeții — 18; lartă-mâ
10;
12; 14; 16: STUDIO (59 53 15)
• Secretul Iui Nemesis: EXCELSIOR
(65 49 45) — 9: 11,30; 14; 16.30; 19, CUL
TURAL (83 50 13; — 9; 11,30; 14; 16,30;
19
• Figuranții: LIRA (31 71 71)
12; 15: 18
• Pădurea de mesteceni: MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Acțiunea Edelstein: DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15; 17; 19
• Pădurea de
fagi: POPULAR
<35 15 17) — 15; 17; 19
• Anul soarelui liniștit:
LUMINA
<14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• O logodnică pentru prinț:
TIMPURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Eroi Îndrăgiți ai ecranului:
PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Inspector fără armă: FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17: 19
• Căpitanul vasului „Pelerin": VI
ITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19
• Program special pentru copil și ti
neret: DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13;
15; 17; 19
• A fost odată un Hollywood: LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A R. D. P. YEMEN

Președintele Republicii Socialiste România

A intrat în tradiția opiniei pu
blice progresiste de pretutindeni
ca in fiecare an la 29 noiembrie să
marcheze, in conformitate cu rezo
luția Adunării Generale a O.N.U.
adoptată în urmă cu un deceniu,
printre ai cărei coautori s-a numă
rat și România. „ZIUA INTERNA
ȚIONALĂ DE SOLIDARITATE
CU POPORUL PALESTINIAN".
Această manifestare se constituie
de fiecare dată intr-un important
prilej destinat să impună atenției
comunității internaționale situația
poporului palestinian, necesitatea
înfăptuirii drepturilor sale legitime
de a trăi
într-un stat propriu,
liber, independent. Ea se consti
tuie. totodată. într-o manifestare
internațională de solidaritate acti
vă cu cauza dreaptă a acestui atit
de încercat popor.
Reprezintă o realitate de necon
testat că soluționarea acestei pro
bleme se înscrie ca o latură esen
țială a conflictului
din Orientul
Mijlociu, de care depinde insta
larea unei păci juste și dura
bile în această zonă geografică, de
natură să permită tuturor popoare
lor din
regiune
să-și consacre
eforturile muncii pașnice, pro
gresului lor multilateral. De acest
lucru își dau
seama cercuri tot
mai largi din regiune și din afara
ei. La actuala sesiune a Adunării

Generale a O.N.U., ca și cu prile
jul unui șir de reuniuni interna
ționale organizate in ultima pe
rioadă în sprijinul poporului pa
lestinian. numeroși șefi de state
și de guverne, oameni politici șl
reprezentanți ai opiniei publice
s-au pronunțat în favoarea unei
reglementări negociate cu partici
parea tuturor părților interesate,
inclusiv a Organizației pentru
Eliberarea
Palestinei
(O.E.P.).
Acesțe luări de poziție constituie o
nouă dovadă a prestigiului crescind
al O.E.P.. recunoscută deO.N.U.,de
marea majoritate a statelor lumii
ca unicul reprezentant legitim al
poporului palestinian.
în spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate militantă cu
popoarele arabe, cu toate popoarele
care luptă pentru a dispune liber
de propriile destine. România so
cialistă s-a situat în permanentă
de partea cauzei drepte a poporu
lui palestinian, căruia i-a acordat
un sprijin multilateral — politic,
diplomatic și material — gducîndu-și, totodată, o importantă con
tribuție la
afirmarea drepturilor
acestuia
pe plan internațional.
Este cunoscut că România a fost
printre primele țări care au recunoscut Organizația pentru Eliberarea Palestinei ca unicui reprezentant legitim al poporului pa-

lestinlan, Ia București funcționînd
de mulți ani
o reprezentanță a
O.E.P. Cu aceeași consecvență,
tara noastră a militat și militează
pentru soluționarea globală, justă
și durabilă a situației din Orien
tul Mijlociu, care să deschidă calea
împlinirii
aspirațiilor poporului
palestinian și, în primul rind, a
creării unui stat
propriu inde
pendent. în opinia României, susți
nută
perseverent de-a lungul
anilor, cadrul cel mai propice pen
tru o asemenea soluție l-ar con
stitui o conferință internațională
sub egida O.N.U.
Reafirmind poziția statornică a
tării noastre în sprijinul negocie
rilor pa singura cale rațională de
soluționare a conflictului
din
Orientul Mijlociu, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU declara
foarte recent, cu prilejul vizitei in
R.A. Egipt : „România s-a pronun
țat și se pronunță consecvent
pentru soluționarea globală, justă
și durabilă, a situației din Orientul
Mijlociu, pe baza retragerii Israelu
lui din teritoriile arabe ocupate, a
rezolvării
problemei
poporului
palestinian
prin
recunoașterea
dreptului său la autodeterminare —
inclusiv la crearea unui stat pa
lestinian propriu independent — a
asigurării integrității, suveranității
și securității tuturor statelor din

zonă, tn acest sens, milităm ferm
pentru organizarea unei conferin
țe internaționale, sub egida O.N.U.,
cu participarea tuturor țărilor in
teresate.
inclusiv a Organizației
pentru Eliberarea Palestinei și a
Israelului, precum și a membrilor
permanenți
ai
Consiliului de
Securitate".
Se poate spune cu satisfacție că
Ideea unei conferințe internaționa
le pentru care România s-a pro
nunțat cu consecvență de atita
vreme întrunește astăzi o largă
recunoaștere. Deosebit de semni
ficative sînt în acest sens declara
țiile făcute recent de președintele
R.A. Egipt, MOHAMED HOSNI
MUBARAK, care, adresîndu-se to
varășului
Nicolae Ceaușescu cu
prilejul amintitei vizite a șefului
statului român, spunea : „Aș dori
să subliniez aici, stimate prietene,
că ați fost în fruntea celor care
au făcut apel la convocarea acestei
conferințe, ca un cadru pentru
negocieri și o cale
pentru a se
ajunge la o formă practică dc
păstrare a echilibrului necesar între drepturile legitime ale părților".
O vie și elocventă ilustrare a
poziției consecvente și principiale
a partidului și statului nostru o
constituie repetatele întîlniri și
convorbiri dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu și președintele
Comitetului Executiv al O.E.P.,
Yasser Arafat. Ultima dintre aces
te întîlniri, desfășurată, după cum
se știe, la sfîrșitul săptămîpii tre-

cute, a fost
apreciată pe drept
cuvînt ca o nouă și însemnată
contribuție la întărirea conlucrării
dintre P.C.R.
și O.E.P., a prieteniei dintre
poporul român și
poporul palestinian.
Poziția principială și fermă a ță
rii noastre se bucură de stima șl
prețuirea poporului palestinian, a
țărilor arabe, care văd in România
un prieten apropiat. un luptător
consecvent pentru eguza libertății
popoarelor. Evidențiind că Româ
nia a fost întotdeauna alături de
poporul
palestinian
ca prieten,
tovarășul YASSER ARAFAT de
clara intr-un mesaj adresat șefului
statului
român :
„Folosesc
și
această ocazie pentru a vă expri
ma înalta noastră apreciere față
dc poziția fermă de sprijin ma
nifestată
constant
de România
prietenă față de lupta justă a
poporului arab palestinian pentru
redobîndirea drepturilor sale ina
lienabile,
pentru revenirea
la
cămine, pentru autodeterminare si
crearea statului palestinian inde
pendent".
Marcarea „Zilei Internaționale de
solidaritate cu poporul palestinian"
reprezintă pentru poporul român
un fericit prilej de a-și reafirma
sentimentele de caldă prietenie
față
de
poporul
palestinian,
hotărîrea de a-i acorda în continua
re întregul sprijin în lupta pentru
reafirmarea drepturilor sale inalie
nabile.
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Conferințe extraordinare
ale organizațiilor județene de partid
(Urmare din pag. I)

responsabilitate comunistă modul
în care se înfăptuiesc obiectivele
noii revoluții agrare, au înfățișat
căile de acțiune pentru mobilizarea
tuturor oamenilor muncii de la
sate, a specialiștilor, in vederea fo
losirii judicioase a pămîntului, a
întregii baze tehnico-materiale existente. A fost relevată însemnă
tatea deosebită a realizării progra
melor speciale pentru obținerea
unor producții ridicate, sigure și
stabile la fcereale, plante tehnice și
în horticultura, pentru îmbunătă
țirea activității in zootehnie, livra
rea la fondul de stat a cantităților
planificate, astfel incit un număr
cit mai mare de unități agricole să
obț-ină in acest cincinal producțiile
prevăzute pentru acordarea înaltu
lui titlu de „Erou al Npii Revoluții
Agrare".
O atenție deosebită s-a acordat
aplicării programelor de perfec
ționare a activității cconomico-sociale, lărgirii și adîncirii democra
ției
muncitorești
revoluționare
participării active a maselor la ela
borarea și înfăptuirea obiectivelor
în profil teritorial.
Participanții la conferințele ju
dețene de partid au dezbătut ’ pe
larg și și-au însușit pe deplin. în
unanimitate. Hotărirea Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
adoptată în ședința din 27 noiem
brie. sublinierile și concluziile fă
cute în cadrul ședinței de secre
tarul general al
partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu.
în lumina Hotăririi Comitetului
Politic Executiv, participanții au
analizat cu >i naltă exigență și fer
mitate revoluționară modul in care
s-a acționat pentru înfăptuirea
hotărîrilor de partid și a legilor
țării, pentru îmbunătățirea conți
nutului vieții interne de partid, a
întregii activități organizatorice,
întărirea continuă a disciplinei, educarea patriotică, revoluționară a
cadrelor, a tuturor comuniștilor.
In cadrul dezbaterilor s-a relevat
însemnătatea deosebită a apre
cierilor și indicațiilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu la recenta ședin
ță a Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R. privind necesita
tea de a se acționa pentru înfăp
tuirea hotăririlor partidului, pen
tru ’lichidarea tuturor stărilor de
lucruri negative și îmbunătățirea
radicală a stilului și metodelor de

(Urmare din pag. I)
din datele statistice, sub
cifra planificată. Și e bine
că este așa.
Firește. E bine că mun
citorii fac mai mult și mai
bine fără a face risipă de
materii prime, de materia
le. de energie, acționind cu
spirit de gospodar in folo
sul lor și al țării. Aici, la
I.M.M.R. Pașcani, unde se
produce și se repară mate
rial rulant (jumătate din
parcul de vagoane-călători
ăl țării se repară aici, iar
un vagon reparat aici este
garantat pentru o durată
de viață egală cu a vago
nului nou), peste 4 000 de
oameni ai muncii, conti
nuatori ai unei îndelunga
te tradiții de muncă și de
luptă revoluționară. dau
noi dimensiuni dimineților
de muncă ale orașului.

Se pare că „planul la
export inainte de termen"
este cuvintul de ordine al
orașului. Fiindcă nu numai
cei de la I.M.M.R. ignoră,
deliberat, calendarul, sub
stituind .acestor zile de
noiembrie zile de ianuarie
deplin sau de februarie.
— Ba chiar — ne corec
tează directorul adjunct
comercial al întreprinderii
„Integrata de țesături sub
țiri tip in“. tovarășa Nicoleta Harasim — Ia noi se
întrezărește...
primăvara.
Am fost asaltați de co
menzi și, firește, ne-am
străduit să mulțumim pe
toată lumea. De altfel, ex
portul deține ponderea cea
mai mare din totalul pro
ducției noastre — peste 87
la sută export direct, plus
indirect — si avem, deja,
parteneri tradiționali in
ce privește exportul direct,
în S.U.A., U.R.S.S., Franța,
Italia...

muncă, a întregii activități a comi
tetelor județene, a tuturor organe
lor și organizațiilor de partid, pen
tru creșterea substanțială a eficien
ței muncii de partid și de educație,
care să se concretizeze în partici
parea entuziastă, competentă și
responsabilă a oamenilor muncii la
realizarea planurilor și programe
lor de dezvoltare economico-socială a țârii. în dezbateri au fost fă
cute propuneri concrete privind
îmbunătățirea stilului de muncă al
tuturor organelor și organizațiilor
de partid. întărirea muncii de în
drumare și control, astfel incit acestea să-și aducă o contribuție tot
mai mare la realizarea unei noi
calități in munca de partid, la dez
voltarea spiritului patriotic, revo
luționar al comuniștilor, al tuturor
oamenilor muncii.
Conferințele extraordinare au adoptat hotăriri speciale care ex
primă angajamentul comitetelor
județene de partid de a trage toa
te Învățămintele din Hotărîrea Co
mitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R.. de a acționa cu cea mai
înaltă exigentă comunistă, in spi
rit revoluționar, pentru creșterea
răspunderii activiștilor de partid și
de stat, a comuniștilor, a tuturor
oamenilor muncii de la orașe și
sate în vederea îndeplinirii exem
plare a sarcinilor stabilite.
Pe baza propunerilor făcute în
cursul dezbaterilor.
conferințele
extraordinare au adoptat, de ase
menea, programe de măsuri pentru
înfăptuirea integrală a sarcinilor
de plan pe anul 1987 și pe întregul
cincinal.
Participanții la lucrări au ales
delegații pentru Conferința Națio
nală a partidului — comuniști care
și-au ciștigat stima și aprecierea
tuturor prin activitatea pe care o
desfășoară,
remarcmdu-se
prin
înalt spirit partinic, abnegație și
pasiune revoluționară, prin parti
ciparea lor entuziastă la înfăptui
rea politicii partidului și statului
nostru.
Delegatilor la Conferința Națio
nală a partidului le-a fost încredin
țat mandatul de a da expresie sen
timentelor de nețărmurită dragoste, înaltă stimă și profundă recu
noștință ale comuniștilor, ale tutu
ror oamenilor muncii din județele
respective
față
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit
fiu al națiunii noastre, ctitorul
strălucit și clarvăzător, al României

— Parteneri tradiționali,
cînd întreprinderea este
una dintre cele mai tinere
din oraș 1?
— Exact. Anul trecut am
sărbătorit 10 ani de exis
tență. Dar nu sintem noi
primii care dovedim că va
loarea nu așteaptă numă
rul anilor !
Și dacă, într-adevăr. cei
de la „Integrata" (mai binezis „cele", colectivul fiind,
in bună parte, format din
femei) nu sînt primii care
demonstrează acest lucru,

socialiste moderne, personalitate
proeminentă a vieții politice inter
naționale, pentru eroica sa activi
tate consacrată cu neasemuită dă
ruire patriotică, revoluționară, ri
dicării patriei pe trepte tot mai
înalte de civilizație și progres, cau
zei socialismului și comunismului.
Delegații la Conferința Națională a
partidului au mandat să dea glas
adeziunii comuniștilor, a tuturor
locuitorilor județelor față de în
treaga politică internă și externă
a partidului și statului, față de
inițiativele și acțiunile de larg
ecou internațional ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu. dedicate dezar
mării și păcii. promovării unei
largi colaborări internaționale, so
luționării constructive a probleme
lor complexe ale lumii de azi.
Delegații la Conferința Națională
a partidului au mandatul de a
participa activ la dezbaterea, in ca
drul înaltului forum al comuniști
lor, a problemelor aflate pe ordi
nea de zi. de a exprima voința
unanimă a celor pe care-i repre
zintă de a munci, împreună cu în
tregul popor, pentru traducerea
neabătută în viață a hotărîrilor adoptate. a obiectivelor stabilite de
Congresul al XIII-lea al Partidului
Comunist Român, a programelor de
dezvoltare multilaterală a Româ
niei socialiste.
într-o atmosferă entuziastă, de
puternică vibrație patriotică, în în
cheierea conferințelor au fost adre
sate telegrame TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al
Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, în care se subli
niază angajamentul ferm aî comu
niștilor, al tuturor oamenilor mun
cii din județele respective de a-șl
mobiliza toate forțele pentru rea
lizarea planului pe acest an și pe
întregul cincinal, de a întîmpina cu
noi și tot mai importante realizări
mărețul eveniment politic din viața
partidului și a țării — Conferința
Națională a partidului.
Prin întreaga lor desfășurare,
conferințele județene s-au consti
tuit intr-o grăitoare expresie a uni
tății indestructibile a partidului, a
întregului nostru popor în jurul to
varășului Nicolae Ceaușescu, in
ampla operă de înflorire multila
terală a scumpei noastre patrii —<
România socialistă.
(Agerpres)

cest an, lună de lună
este pe primul loc în în
trecere. Deși întreprinderea
are ceva mai mulți ani decit vecina de pe platfor
mă
(„Integrata"), totuși
este o unitate foarte tînără și e aproape uimitor
cum, într-un timp relativ
scurt, colectivul de la
„Perdele" a reușit să se
impună ferm, prin produ
sele sale, fiind, la această
dată, o autoritate mondia
lă in materie.
La data documentării

DESPRE MODERNIZARE, IN FAPTE
în schimb îl demonstrează
eu prisosință. Aici. unde
bunul-gust face casă bună
cu moda de ultimă oră,
principala calitate a colec
tivului este mobilitatea,
rapiditatea de adaptare la
cererea clientului, concomi
tent
cu priceperea de a
depista, cu o secundă mat
devreme, tendința, direcția
modei, spre a-i ieși in in.timpinare.
— Fiecare firmă solicită
alte tipuri de țesături, alte
culori, fiecare are alte pre
tenții. Cu toate astea, ni
meni nu s-a plîns vreoda
tă de calitatea produselor
noastre, nimeni n-a fost
nemulțumit de felul cum
lucrăm — precizează tova
rășa Harasim. Dimpotrivă,
primim, cu diverse prile
juri, scrisori de mulțumire
sau de felicitare.
întreprinderea de perde
le și tricotaje „Șiretul" din
Pașcani a fost distinsă de
trei ori la rînd cu titlul de
„Erou al Muncii Socialis
te" și din nou, în a-

r.a. siriană:

noastre, întreprinderea era
gazda
unui
interesant
schimb de experiență pri
vind modernizarea. Oaspeți
din toate unitățile de pro
fil din țară, cadre de con
ducere din centrală și mi
nister asistaseră nu numai
la prezentarea unor inte
resante rapoarte de activitate privind această impor
tantă acțiune de anvergură
națională, ci și la demon
strații concludente, in mă
sură să ilustreze preocu
pările celor de la „Șiretul"
de a dubla — „peste noap
te", după expresia cuiva —
productivitatea muncii. O
rugăm pe tovarășa Aurica
Virlan. șef serviciu finan
ciar în cadrul întreprinde
rii. să ne spună despre ce
este vorba, concret.
— Este vorba de un agregat-pilot care a dus la
dublarea productivității in
secția de confecții trenin
guri. Este a treia lună de
cind se aplică noua tehno
logie și de cînd, cu o re
ducere substanțială a cos
turilor de fabricație și cu

o economie relativă de
personal realizăm o pro
ducție marfă de două ori
mai mare decit în perioa
da anterioară. Este, de la
idee și pină la ultimul amănunt privind materiali
zarea, rodul căutărilor co
lectivului
întreprinderii
noastre. In fapt, se bazea
ză pe o gindire mai eco
nomică, mai rațională. Ma
rele ciștig pentru economie
este că soluția propusă (și
aplicată) de noi, de O sim
plitate extremă, a trezit un
viu interes tuturor celor
de la întreprinderile de
profil, urmînd să fie gene
ralizată rapid în ramura
noastră de activitate.
Iată, dar, că „eroii", la
ei acasă, dincolo de munca
de zi cu zi, dincolo de
preocuparea permanentă de
înnoire a producției, de
îndeplinire a planului, de
devansare a termenelor de
livrare la export, dau via
ță unor idei valoroase,
care, aplicate rapid, asigu
ră „peste noapte" dublarea
productivității muncii —
sarcină prioritară a econo
miei naționale.
— Astfel de oameni tră
iesc și muncesc la Pașcani
— ne spunea primarul ora
șului, tovarășul Neculai
Rățoi. Ei sint cei care, la
nivelul acestui an, reali
zează circa 4,8 miliarde de
lei producție marfă, față
de numai 301 milioane lei
în anul Congresului al
IX-lea al partidului — mo
mentul de răscruce pentru
dezvoltarea întregii țări,
care a deschis calea dez
voltării, a înfloririi și pen
tru orașul nostru.
A acestui oraș nou din
temelii, cu o viață econo'-,
mică trepidantă, cu eveni
mente de muncă și de via
ță cotidiene.

Anica FLORESCU

A apărut:

CUVlNTAREA TOVARĂȘEI
>
ELENA CEAUSESCU
la Plenara
Consiliului Național
al Științei
și învățămîntului
- 18 noiembrie 1987 EDITURA POLITICA

din beton și sticlă, care dau capitalei
siriene aspectul unei metropole mo
derne, in plină expansiune. Dacă in
1946, anul obținerii independenței
Siriei, orașul de pe „riul de aur"
avea circa două sute de mii de lo
cuitori, astăzi populația sa se ridică
la aproape două milioane. Orașului
vechi, cu străduțe înguste și contor
sionate, cartierelor de 'vile cu douătrei etaje li se contrapun artere
largi, de intensă circulație, mărgini
te de clădiri cu 10—15 niveluri.
Spre seară, cind urci pe pantele
muntelui Qassioun, unde au fost
înălțate două impunătoare
edificii
guvernamentale, ai posibilitatea să
admiri o frumoasă panoramă a ora
șului. De o parte și de alta a Ba
radei, prin puzderia de străzi și case
se disting cu claritate principalele
vestigii ale Damascului de altă dată
— zidurile vechii Cetăți, ale mos
cheii
Omeyazilor.
ale palatului
Azem. ca și numeroase construcții
noi. adevărate embleme ale orașului
contemporan. Pot fi văzute astfel
silueta impresionantă a unui bloc cu
20 de etaje, care găzduiește un mare
magazin universal, hotelurile Meri
diem și Sheraton, clădirile centru
lui universitar și modernul bulevard
Mezzeh, care constituie
principala
cale de acces dinspre nord-vest. In
imediata apropiere a vechiului aero
port internațional, devenit necores
punzător. a apărut o nouă poartă
aeriană ultramodernă, care este le
gată de oraș printr-o largă autostra
dă și un pod suspendat în lungime
de cîțiva kilometri. Acest din urmă
obiectiv reprezintă una dintre cele

mai grandioase construcții ale Da
mascului. El străbate o bună parte
a capitalei siriene, croindu-și drum
printr-o zonă aglomerată, ale cărei
clădiri au trebuit să cedeze locul
uneori noii artere de comunicație.
Construirea autostrăzii reprezintă
însă doar una din soluțiile găsite de
edilii orașului pentru a situa Da
mascul la nivelul exigențelor unei
metropole moderne. In curind ora
șul va avea și un metrou. Se pre
vede ca prima linie a acestuia si
aibă o lungime de 12 km și 13 sta
ții, legind centrul capitalei de car
tierele din sud
Chipul mereu înnoit al orașului
Damasc constituie doar unul dintre
aspectele muncii creatoare desfășu
rate de poporul sirian. La Alep și
Homs, la Tartous și Hama călătorul
venit de pe alte meleaguri este mar
torul unor importante realizări. El
intilnește. de-a lungul acestui itine
rar, fabrici și uzine, canale de iriga
ții și ogoare, școli și spitale, care
oferă laolaltă o elocventă imagine a
marilor progrese înregistrate de
Siria in anii ce au urmat proclamă
rii independenței și mai cu seamă în
perioada inaugurată prin victoria
mișcării de redresare (noiembrie
1970), inițiată de președintele Hafez
Al-Assad, care a imprimat un puter
nic avint acțiunii de valorificare a
resurselor materiale și umane. Nu
mai in ultimii ani au intrat in func
țiune peste o sută de noi obiective
industriale, au fost electrificate mii
de sate și au fost extinse considera
bil suprafețele irigate. Un rol de
teamă în recuperarea pământurilor

Tovarășului LAZAR MOISOV
Președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia
BELGRAD
Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste
Federative Iugoslavia, în numele Consiliului de Stat al
Republicii Socialiste România, al întregului popor român
și al meu personal, vă adresez dumneavoastră. Prezidiu
lui Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, popoarelor
iugoslave cele mai calde felicitări, urări de prosperitate
și succese depline in edificarea noii societăți.
Sînt încredințat că relațiile tradiționale de prietenie și

conlucrare dintre România și Iugoslavia care — așa cum am
constatat împreună și în timpul convorbirilor pe care
le-am avut recent la Belgrad — cunosc o dezvoltare con
tinuă, pe multiple planuri, se vor intensifica și diversi
fica și mai mult, ceea ce corespunde aspirațiilor comune
ale poporului român și popoarelor iugoslave, cauzei cola
borării. securității și păcii in Balcani, in Europa și in în
treaga lume.

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

tv

Tovarășului BOȘKO KRUNICI

11.30 Telex
11,35 Lumea copiilor
12.40 Din cununa cînteculul românesc
(color). Muzică populară
13,00 Album duminical (parțial color)
14.50 însemne ale unui timp eroic (co
lor). Porturi dunărene: Galați
15.00 închiderea programului
19,00 Telejurnal. în intimpinarea Foru
mului comuniștilor
19.20 Tara mea azi (color). Epocă de
glorii — epocă de fapte revoluțio
nare. Documentar realizat în ju
dețul Alba
19.40 Cin tarea României (color). Oma
giul țării, conducătorului iubit.
Emisiune realizată în colaborare
cu Consiliul Culturii si Educației
Socialiste și cu Comitetul de cul
tură și educație socialistă al ju
dețului Alba
20,25 Film artistic: ..Secretul cifrului
.
*
O producție a Studioului cinema
tografic „București"
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI. 30 NOIEMBRIE
20,00 Telejurnal. în/Intimpinarea Foru
mului comuniștilor
20.20 Viața economică
20.30 în pas cu cerințele dezvoltării pa
triei (color). Tineri la școala mi
neritului
20.40 Ziua internațională de solidaritate
cu poporul palestinian. Documen
tar (color)
20.45 Tezaur folcloric (color)
21,00 Roman-foileton (color). „Sarea pă
mîntului". Ultimul episod
21,50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică fimpul probabil pentru
intervalul 29 noiembrie, ora 20—2 de
cembrie, ora 20. In țară: Vremea va fi
în general închisă. Temporar va ploua,
mai ales în regiunile sudice, unde, în
ultimele zile, cantitățile de apă, izolat,
pot depăși 15 litri pe metru pătrat în
24 de ore. în regiunile nordice, spre
sfîrșitul
intervalului,
ploile se pot
transforma în lapoviță și ninsoare. Vîntul va prezenta intensificări in sudul
și sud-estul țării din sectorul estic in
ultimele zile.
Temperaturile minime,
in general, vor fi cuprinse între zero
și 8 grade, cele maxime vor oscila în
tre 4 și 14 grade. Se va semnala ceață
in prima parte a intervalului în re
giunile estice. în București: Vremea
va fi în general închisă. Temporar va
ploua. Vintul va sufla slab pină la
moderat, cu intensificări spre sfirșitul
intervalului din sectorul estic. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între
4 și 8 grade, cele maxime vor oscila
intre 8 și 12 grade.

INFORMAȚII

SPORTIVE

FOTBAL. Simbătă s-au disputat în
Capitală două meciuri din cadrul etapei a 13-a a campionatului divi
ziei A la fotbal. Pe stadionul „Giulești", Dinamo a întrecut cu scorul
de 1—0 (1—0) pe Rapid, unicul gol
fiind înscris de Cămătaru (min. 45).
Lidera clasamentului. Steaua, a dis
pus cu scorul de 5—0 (5—0) de
C.S.M. Suceava, golurile fiind mar
cate de Balint (min. 10), Btiloni (min.
35). Pițurcă (min. 37). Hagi (min. 41)
și Butnaru (min. 43 in propria poar
tă).
Astăzi sint programate celelalte
partide ale etapei : Sportul studen
țesc — Flacăra Moreni ; F.C.M. Bra
șov — F.C. Argeș : Politehnica Ti
mișoara — Universitatea Cluj-Napoca : Petrolul Ploiești — Victoria
București ; Oțelul Galați — S.C.
Bacău : Corvinul Hunedoara — Uni
versitatea Craiova; F.C. Olt — A.S.A.
Tg. Mureș.
ȘAH. In campionatul republican
masculin de șah, ce șe desfășoară la
Predeal, după 12 runde se menține
lider marele maestru Florin Gheor
ghiu, cu 7,5 puncte, urmat de Mihai
Șubă — 7 puncte (din 11 posibile),
Grtinberg — 7 puncte etc. In runda
a 12-a, Nicolaide a cîștigat la Tratatovici, Ștefanov a pierdut la
Dumitrache, iar partidele Ciolac —
Foișor. Stoica — Biriescu. Ghițescu—
Șubă, Pavlov — Grtinberg, Ionescu—
Marin și Armaș — Gheorghiu s-au
încheiat remiză.

Tinerețea orașului de pe „riul de aur"

Străbătind
teritoriul
Republicii
Arabe Siriene de la țărmul însorit al
Mediteranei la apele donoale ale
legendarului Eufrat, in fața ochilor
iți apare imaginea unei țâri care
s-a angajat hotărit pe calea dezvol
tării economice, a unor transformări
înnoitoare. Pretutindeni se constru
iește. Numeroase localități, ivite
o dată cu zorii civilizației orientale,
trăiesc o nouă tinerețe, imbogățindu-se mereu eu edificii
moderne,
impunătoare. Un exemplu dintre cele
ma.revidente îl oferă însuși centrul
politico-administrativ al acestei țări
— orașul Damasc, una din cele mai
vechi metropole ale Orientului Mij
lociu. Damascul a fost fondat cu
1 600 de ani înaintea erei noastre,
intr-o zonă situată la poalele mun
telui Qassioun și străbătută de la
nord la sud de cursul de apă Bara
da. căruia poeții i-au zis odinioară
„riul de aur". Pe cuprinsul acestei
așezări situate la răscrucea unor
importante căi de legătură intre ță
rile regiunii au înflorit de-a lungul
secolelor strălucite civilizații. Vizitînd sălile Muzeului Național
din
Damasc, ai prilejul să faci cunoștin
ță cu numeroase mărturii legate de
existenta statelet care s-au succedat
pe meleagurile Orientului Mijlociu,
începind cu perioada hitită și cea
sumeriană, apoi cu perioadele fe
niciană, elenistică și pină la cea
arabă. Sint vestigii care îți pro
duc o adincă impresie, ca de alt
fel întreaga dezvoltare a Damascu
lui contemporan, tn ultimii ani, ca
urmare- a amplorii pe care a luat-o
efortul constructiv,
monumentelor
trecutului li s-au adăugat altele noi,

MAREA SĂRBĂTOARE NAȚIONALĂ
A IUGOSLAVIEI SOCIALISTE

aride il joacă, după cum se știe, ba
rajul de pe Eufrat, ale cărui ape asi
gură irigarea unei suprafețe arabile
de 640 000 hectare. Succesele obținu
te pe calea făuririi unei industrii
proprii, a modernizării agriculturii
au avut efecte pozitive asupra dez
voltării întregii țări.
In ultimele
două decenii, produsul național brut
al Siriei a sporit de aproape 20 de
ori. In 1986, Siria a exportat- 1,3 mi
lioane tone fosfați și a obținut noi
succese in direcția valorificării pe
trolului ; in octombrie, anul trecut,
a fost inițiată exploatarea zăcămân
tului Deir az-Zor. cu o extracție zil
nică de 50 000 barili de țiței.
Și, fără îndoială, este un motiv de
satisfacție ca in acest peisaj al în
noirilor să intilnești nu o dată mărtu
riile rodnicii
colaborări românosiriene. Rezultat al conlucrării strinse dintre specialiștii români și cei
sirieni, pe teritoriul țării prietene
au apărut numeroase obiective eco
nomice de primă importanță pentru
valorificarea resurselor naturale, ca,
de exemplu, rafinăria de la Banias
— una din cele mai mari din Orien
tul Mijlociu, complexul de îngră
șăminte pe bază de fosfați de la
Homs, fabrica de ciment, de la Shaik
Said, lucrările de
hidroameliorații
de pe valea Eufratului ș.a. Sint tot
atitea dovezi concrete ale cursului
ascendent al raporturilor priete
nești. pe multiple planuri, românosiriene, cărora apropiatul dialog la
nivel inalt ii va da, neîndoios, noi
impulsuri.

Nicolae N. LUPU

Președintele Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia
BELGRAD

Stimate tovarășe Krunici,
Sărbătoarea națională a Republicii Socialiste Federative
Iugoslavia — a 42-a aniversare a proclamării Republicii
și a 44-a aniversare a sesiunii Consiliului Antifascist de
Eliberare Națională — îmi oferă plăcutul prilej ca. în
numele Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, al comuniștilor și oamenilor muncii români, precum
și al meu personal, să vă adresez dumneavoastră. Comi

tetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia,
comuniștilor și oamenilor muncii felicitări cordiale și
cele mai bune urări de succes în construcția socialistă,
Sint convins că, acționînd in spiritul înțelegerilor și ho
tărîrilor adoptate cu prilejul recentelor noastre intilniri,
relațiile de strînsă prietenie și conlucrare dintre parti
dele și țările noastre se vor întări continuu, spre binele
popoarelor român și iugoslave, in interesul cauzei socia
lismului, păcii și colaborării internaționale.

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

TELEGRAME
Cu prilejul sărbătorii naționale
a Republicii Socialiste Federative
Iugoslavia,
tovarășul
Constantin
Dăscălescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România,
a trimis tovarășului Branko Mikulici,
președintele Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F. Iugoslavia, o telegra
mă prin care îi adresează felicitări
cordiale și urări de succes în dezvol
tarea socialistă a țării. Totodată, se
exprimă convingerea că, prin trans
punerea în practică a înțelegerilor la
Popoarele frățești ale Iugoslaviei
socialiste vecine sărbătoresc un
eveniment de cea mai mare în
semnătate istorică. La 29 noiem
brie 1943, reprezentanții acestor po
poare. care luptau eroic împotriva
cotropitorilor naziști, s-au reunit
in localitatea laițe, într-una din zo
nele eliberate — in cadrul celei
de-a doua sesiuni a Comitetului
Antifascist de Eliberare Națională
— și au hotărit transformarea țării
într-un stat al oamenilor muncii.
Acest eveniment de seamă, înfăp
tuit din inițiativa și sub conducerea
Partidului Comunist, in frunte cu
Iosip Broz Tito, a dat un avint și
mai puternic luptei de eliberare.
După doi ani, tot la 29 noiembrie,
dind expresie voinței maselor și incununînd lupta lor plină de sacri
ficii pentru eliberare națională și
socială, pentru un viitor mai bun,
Adunarea Constituantă întrunită la
Belgrad a abolit monarhia și a pro
clamat Iugoslavia Republică Popu
lară Federativă.
Invingind numeroase dificultăți
pe plan intern și international, po
poarele iugoslave au înfăptuit, sub
conducerea Uniunii Comuniștilor,
profunde prefaceri revoluționare,
au făurit socialismul, au creat o
puternică bază materială, de natu
ră să asigure dezvoltarea multila
terală a țării. O expresie sintetică a
drumului parcurs de economia iu
goslavă in anii de după eliberare
este creșterea in acest răstimp a
venitului național de circa șapte

cel mai inalt nivel, guvernele celor
două țări iși vor aduce din plin con
tribuția la dezvoltarea continuă a
relațiilor româno-iugoslave de priete
nie și colaborare, în interesul celor
două popoare, al cauzei socialismului
și păcii.
★
Cu același prilej, tovarășul Nicolae
Giosan, președintele Marii Adunări
Naționale, a adresat o telegramă de
felicitare
președintelui
Adunării

ori. Succese însemnate s-au înre
gistrat și in dezvoltarea științei și
tehnicii, a învățămîntului și cul
turii.
Totodată, R.S.F. Iugoslavia s-a
afirmat ca un factor activ al vieții
internaționale, desfășurind o largă
activitate in cadrul mișcării de ne
aliniere și al „Grupului celor 77",
pentru o politică de dezvoltare li
beră, independentă a fiecărui popor,
de pace și colaborare în lume.
In acest an, popoarele iugoslave
întâmpină sărbătoarea națională cu
noi realizări in toate domeniile pe
linia îndeplinirii hotăririlor celui
de-al XIII-lea Congres al Uniunii
Comuniștilor, care a trasat orien
tări de cea mai mare însemnătate
pentru dezvoltarea pe mai departe
a tuturor republicilor și regiunilor
țării.
In virtutea tradiționalelor senti
mente prietenești nutrite față de
popoarele iugoslave, poporul român
se bucură sincer de succesele aces
tora in propășirea țării. Spre satis
facția reciprocă, tradiționalele ra
porturi de prietenie româno-iugo
slave se dezvoltă pe o linie ascen
dentă, pe baza deplinei egalități in
drepturi, a respectului independen
ței și suveranității naționale, ne
amestecului in treburile interne și
avantajului reciproc.
O contribuție hotărîtoare la dez
voltarea
conlucrării
prietenești
multilaterale dintre popoarele noas
tre au adus și aduc intilnirile și
convorbirile tradiționale la nivel

R.S.F. Iugoslavia, tovarășul Marian
Rojici. iar tovarășul loan Totu. mi
nistrul afacerilor externe, a trimis
o telegramă de felicitare tovarășului
Raif Dizdarevici, secretar federal
pentru afacerile externe al R.S.F.
Iugoslavia.
Au trimis, de asemenea, telegrame
de felicitare organizații de partid, de
masă șl obștești, instituții centrale
din tara noastră unor organizații și
instituții similare din R.S.F. Iugo
slavia.
înalt, care au așezat aceste ra
porturi pe temelii trainice. Noi și
importante momente in dezvoltarea
bunelor relații dintre cele două
particle și țări le-au constituit
recenta vizită oficială de prietenie pe
care tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al P.C.R.,
pre
ședintele Republicii, impreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, a efec
tuat-o in Iugoslavia, convorbirile
rodnice avute cu tovarășul Lazar
Moisov, președintele Prezidiului
R.S.F.I., și cu tovarășul Boșko
Krunici, președintele
Prezidiului
C.C. al U.C.I., înțelegerile conveni
te deschizind noi perspective co
laborării
multilaterale românoiugoslave.
România și Iugoslavia iși întăresc
conlucrarea și în viața internațio
nală, acțfonind pentru oprirea
cursei înarmărilor și trecerea la
dezarmare, in primul rind nuclea
ră, pentru transformarea Balcani
lor intr-o zonă a bunei vecinătăți
șt colaborării multilaterale, liberă
de arme nucleare, pentru înfăp
tuirea securității europene, pentru
creșterea rolului statelor mici și
mijlocii in viața internațională.
Cu prilejul sărbătorii naționale a
popoarelor Iugoslaviei, poporul ro
mân le adresează calde urări de
noi succese in opera de înflorire
multilaterală a patriei, cu convin
gerea că bunele raporturi românoiugoslave se vor dezvolta neconte
nit. in interesul reciproc, al cauzei
generale a socialismului și păcii.

CHIPURILE NOI ALE BELGRADULUI
Pe bulevardul central ce leagă Novi
Beograd — modernul cartier belgrădean inăltat la îngemănarea Dună
rii cu Sava — de zona istorică a ca
pitalei R.S.F. iugoslavia, atenția tre
cătorilor a fost atrasă, la un moment
dat. de un autobuz în care bărbați
și femei, trecuti de cea de-a doua
virstă, cintau cu elan tineresc o me
lodie ale cărei cuvinte aminteau de
fapte și evenimente petrecute cu mai
bine de trei decenii in urmă. „Vom
căuta, in zadar, locurile pe care am
pășit odinioară" — spunea cintecul.
Cine erau acești oameni ? Erau
foști brigadieri, care, cu decenii în
urmă, au lucrat pe marele șantier
belgrădean. In acei ani, înarmați cu
lopeți, cazmale și roabe, organizați
in detașamente, înscriau zilnic noi
fapte in cronica reînnoirii capitalei.
Așa se construia atunci, cu unelte
rudimentare. Dar din truda mîinilor
lor și a celor care au venit după ei
a apărut modernul cartier care este
astăzi Novi Beograd. Ei nu uitaseră
cintecul cu care, în fiecare diminea
ță, soseau la lucru : „Din nisipul pe
care-l aduce Sava / Din păpurișul
mustind de apă / Se naște un oraș
însorit / Noi case, noi străzi, noi
parcuri / Unde ne vom reîntîlni
cindva / In lumina dulce a amurgu
lui / Șl vom căuta, in zadar, locu
rile I Pe care am pășit odinioară".
Munca lor entuziastă a transformat
smlrcurile Intr-un oraș elegant, cu
echilibru și armonie estetică.
După ce au predat ștafeta altora
mai tineri decit ei, au plecat de pe
șantier, prin 1960, spre toate coltu
rile tării, fiecare îmbrătișind profe
siunea spre care tindea. Au crescut
cu întreaga țară. Unii continuă să
fie și azi constructori pe diverse
șantiere; alții sînt în fabrici — mun
citori cu înaltă calificare, ingineri,
tehnicieni ; alții — profesori, medici,
arhitecți. Deși au trecut anii, reîntîlnindu-se periodic aici, se simt, la
Novi Beograd, Ia fel de tineri ca
altădată. Iar cei care nu mai fuse
seră de mult pe acele meleaguri au
rămas surprinși de
transformările
petrecute : o parte din Novi Beograd,
la construcția căreia participaseră,
devenise pentru ei „veche". „Nou"
era ceea ce se construiește acum —
azi. mîine. în fiecare zi. Pentru că
zilnic, aici, la Novi Beograd, apar
„noutăți".
Același lucru se Intimplă pretu
tindeni pe unde te poartă pașii în
Iugoslavia socialistă, unde, deși se
află pretutindeni, „noul" are viață
scurtă. Poposind intr-o localitate sau
alta, oricît de mici ar fi distanțele
tn timp ce separă aceste revederi,
impresionante sint metamorfozele
care înnoiesc
perpetuu țara. Sînt
dovezi ale transformărilor alerte
din societatea iugoslavă de azi.
Novi Beograd. Novi Zagreb, orașul
nou din Liubliana.
Novi Travnik,
Novi... Fiecare localitate iși are o
parte a sa „nouă". în multe ca
zuri aceasta fiind dominantă. Si,
în afară de cartiere nbl. de vechi
așezări urbane inălțate la rang de
orașe moderne, de fabrici șl uzi
ne, de ogoare roditoare, au apărut

edificii publice, social-culturale, aca
demii și institute de cercetări, mu
zee și galerii prestigioase.
...Revenim la foștii brigadieri intîlniți nu de mult la Novi Beograd.
Muncitorul cu înaltă calificare de la
uzinele „Rade Konciar" din Zagreb ;
inginerul de la șantierele navale din
Rieka ; omul de artă din Liubliana ;
scriitorul din Skoplie ; ciberneticianul din Belgrad ; țesătoarea din Oh
rid ; strungarul din Celie — toți lao
laltă dau măsura preocupărilor și
aspirațiilor vitale ale Iugoslaviei
contemporane. Sintetizate, ele s-ar
rezuma la cîteva jaloane pregnante :
eficientă și randament, productivita
te si rentabilitate, modernizare și
automatizare, cibernetică șl electro
nică.
Letopisețului construcției socialis
te i se adaugă zilnic noi și noi fap
te de muncă și viață ce contribuie

însemnări de călătorie
la traducerea în practică a documen
telor programatice ale Congresului
al XIII-lea al Uniunii Comuniștilor
din Iugoslavia, a obiectivelor progra
mului de stabilizare economică. Ast
fel, la Priboj și-a inceput activita
tea o nouă fabrică de autocamioane;
din Liubliana se anunță intrarea in
funcțiune a unei Întreprinderi pro
ducătoare de computere ; o nouă fa
brică de medicamente a inceput să
producă la Zrenian.
Analizele Întreprinse de organe de
partid și de stat cu privire la evo
luția procesului de promovare a
progresului științifico-tehnic în eco
nomie au pus în evidentă oportuni
tatea accelerării acestui proces, ceea
ce iși găsește expresie în elaborarea
unei strategii unitare a dezvoltării
tehnologice la nivelul Întregii țări.
O asemenea strategie vizează,
in
primul rînd, înfăptuirea de către or
ganizațiile muncii asociate a unor
programe proprii, care să ducă la di
minuarea dependenței
de licențe
străine, ca și la încetarea practicilor
de cumpărare, în paralel, a unor teh
nologii de către mai multe organiza
ții. De altfel, restructurarea producției
pe baza celor mai moderne tehno
logii constituie unul din obiectivele
importante ale unor numeroase co
lective de muncă.
Procesul perfecționării activității
se desfășoară și pe alte planuri. Pe
acest fundal, în întreaga țară se des
fășoară pregătiri pentru Conferința
Uniunii Comuniștilor, care urmează
să aibă loc la începutul anului viitor.
Nu de mult. Prezidiul C.C. al U.C.I. a
subliniat necesitatea ca in centrul
pregătirii conferinței să stea crește
rea rolului politico-ideologic condu
cător al U.C.I.. a unității și răspun
derii sale în lupta pentru depășirea
dificultăților care mai persistă în
viața economică și socială, pentru în
făptuirea mai rapidă a hotărîrilor
Congresului U.C.I.

In paginile presei belgrădene se
oglindesc zilnic rezultatele de sea
mă obținute pe această cale. Ample
articole menționează, totodată, im
portanta întăririi unității republici
lor și provinciilor Iugoslaviei — coe
ziunea popoarelor și naționalităților
acesteia reprezentind chezășia dez
voltării libere și independente a sta
tului socialist multinațional iugo
slav, a istoricelor cuceriri revoluțio
nare ale oamenilor muncii din tara
vecină și prietenă. Aceste teme sint
oglindite pe larg in cadrul manifes
tărilor prilejuite
de împlinirea a
cihci decenii de la venirea în fruntea
Partidului Comunist din Iugoslavia
a lui I. B. Tito. Conducind eroic lup
ta armată de eliberare a popoarelor
iugoslave împotriva cotropitorilor
hitleriști, I. B. Tito a fost, totodată,
un organizator ferm și neabătut al
refacerii țării de după război, al
construirii orînduirii noi, socialiste.
El a adus o contribuție inestimabilă
Ia întărirea rindurilor partidului, a
unității sale și la făurirea și dez
voltarea sistemului autoconducerii
muncitorești și autogestiunii in Iu
goslavia. la stabilirea marilor direc
ții ale dezvoltării economico-sociale
a țării. Totodată. I. B. Tito a fost
unul din fondatorii mișcării de nea
liniere. militînd pentru întărirea ei.
pentru depășirea politicii de bloc și
dezvoltarea independentă a popoare
lor. pentru relații noi între state,
pentru apărarea păcii — cauza pri
mordială a omenirii.
In intimpinarea Conferinței U.C.I..
o atenție deosebită este acordată ana
lizării, la diferite niveluri, a probleme
lor actuale din viața economică și po
litică. Astfel s-a procedat la ședința
comună a celor două camere ale
Adunării R.S.F.I. Așa cum s-a ară
tat. în prezent sarcina prioritară o
constituie stoparea și reducerea in
flației. In acest scop
s-a propus
adoptarea unui program concret de
măsuri de raționalizare și economi
sire la toate nivelurile, pentru redu
cerea cheltuielilor neproductive, șț
în primul rînd a celor administra
tive. Totodată, s-a subliniat că pre
misele de bază ale înfăptuirii pro
gramului privind reducerea inflației
și stabilizarea economiei constau in
dinamizarea producției, in primul
rînd a celei destinate exportului, res
tructurarea economiei, sporirea efi
cienței in toate sectoarele. S-a anun
țat și hotărîrea guvernului de revi
zuire a planului de rambursare a da
toriei externe.
Călătorind pe meleagurile Iu
goslaviei, vizitind fabrici și uzine,
alte unități soclal-economice, stînd
de vorbă cu oameni ai muncii, cu
cadre de conducere, interlocutorii,
împărtășindu-și preocupările, țin in
același timp să evoce sentimentele
de stimă și prețuire ce le nutresc
reciproc popoarele Iugoslaviei și po
porul român, să evidențieze satis
facția deosebită pentru dezvoltarea
continuă a relațiilor de prietenie și
colaborare dintre țările noastre.

Nicolae PLOPEANU

„Președintele Nicolae Ceausescu, personalitate politicii
preeminentă, militant consecvent pentru
salvgardarea păcii mondiale"
Comentarii și relatări ale presei de peste hotare consacrate pozițiilor
realiste și constructive ale președintelui României în problemele lumii contemporane

în articol se pune, de aseme
nea, în evidență căldura cu care
Egiptul l-a intimpinat pe „pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, con
ducătorul de partid și de stat al
Republicii Socialiste România, al
curajosului popor român".
Sub conducerea
președintelui
Nicolae Ceaușescu — se arată în
articol — poporul român a realizat
succese însemnate in domeniile
politic, economic, social și cultural.
Politica externă a României a ur
mat o traiectorie unică in direc
ția instaurării unui nou tip de re
lații între state.
Președintele Nicolae Ceaușescu
— relevă ziarul — a subliniat in
repetate rînduri că dezarmarea și
destinderea internațională sint pro
bleme care trebuie să preocupe în
treaga omenire, nu numai marile
puteri.
După ce prezintă îndelungata tra
diție a raporturilor româno-egiptene, „Al Ahram" subliniază că
relațiile au cunoscut o amploare și
o dezvoltare remarcabile în ultimii
ani.
Poziția președintelui
Nicolae Ceaușescu cu privire la
problematica Orientului Mijlociu
este clară — relevă
cotidianul
egiptean — amintind faptul că. incă
din anul 1978, președintele
Nicolae Ceaușescu a propus convo
carea unei conferințe internațio
nale pentru pace în Orientul Mij
lociu, cu participarea tuturor păr
ților implicate, inclusiv a O.E.P.,
în calitate de reprezentant unic și
legitim al poporului
palestinian,
sub egida O.N.U. și în prezența
membrilor permanenți al Consiliu
lui de Securitate.
Poporul egiptean cunoaște activi
tatea prodigioasă a președintelui
Nicolae Ceaușescu, „Omul păcii și
cooperării internaționale", și „ti
apreciază inițiativele curajoase" —
scrie „Al Ahram". Președintele
României — se subliniază în înche
iere — a intrat în conștiința opi
niei publice mondiale ca o persona-- .. .
litate politică marcantă, animat de
simțul răspunderii pentru salvgar
darea păcii mondiale, ca un gmi- ,
nent om de stat, care își nune în
treacă capacitate în slujba
po
porului său. în interesul tuturor
popoarelor și forțelor iubitoare de
pace și progres.
Ziare și agenții de presă din di
ferite țări evidențiază poziția con
structivă a României vizînd in
staurarea unei păci trainice și jus
te în Orientul Miilociu, reafirmată
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în
cadrul convorbirilor avute la Cairo,
cu președintele R.A. Egipt.
Referindu-se în acest sens și la
Comunicatul comun româno-egiptean, agenția CHINA NOUA subli
niază necesitatea convocării, cît
mai curînd posibil, a unei confe
rințe de pace în Orientul Mijlociu,
sub egida O.N.U., la care să parti
cipe toate părțile interesate, inclu
siv Organizația pentru Eliberarea
Palestinei, precum și membrii per
manenți ai Consiliului de Secu
ritate.
Se precizează, totodată, că in
staurarea unei păci globale, juste
și durabile în această regiune tre
buie să fie bazată pe retragerea
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate în urma războiului din 1967,
pe recunoașterea dreptului inalie
nabil al poporului palestinian la
autodeterminare — inclusiv la crea
rea unui stat palestinian propriu
— pe asigurarea integrității, suve
ranității și securității tuturor sta
telor din zonă.
România și Egiptul apreciază ne
cesară convocarea unei conferințe
internaționale în cadrul O.N.U., la
care să participe în condiții de ega
litate atît țările în curs de dezvol
tare, cît și țările dezvoltate, în ve
derea găsirii de soluții reciproc ac
ceptabile problemelor
economice,
inclusiv celei a datoriei externe.
Convorbirile dintre președintele
Nicolae Ceaușescu și președintele
Hosni Mubarak au fost reflectate
și de presa
iugoslavă.
Ziarele
„BORBA" și „DNEVNIK". POSTU
RILE DE RADIO ȘI TELEVIZIU
NE au subliniat că pe agenda con

DE
LA BEIJING s-a desfășurat, sîmbătă, întîlnirea dintre Hu
Qili,
membru al Comitetului Permanent
al Biroului Politic al C.C. al P.C.
Chinez, și Nairn Ashab, membru al
Biroului Politic al C.C. al P.C. Pa
lestinian, conducătorul unei dele
gații a acestui partid care a efec
tuat o vizită în China — relevă
agenția China Nouă. Părțile au sa
lutat stabilirea de relații între P.C.
Chinez și P.C. Palestinian. Hu Qili
a reafirmat sprijinul ferm al gu
vernului și poporului chinez față
de lupta justă a poporului pales
tinian.

L

CONVORBIRI FRANCO—VESTGERMANE. Ministrul de externe al
R.F.G., Hans-Dietrich Genscher, și
omologul său francez, Jean-Bernard Raimond, au avut în locali
tatea la Celle-Saint-Cloud, din a-

propiere de Paris, convorbiri în ca
drul cărora au examinat modalită
țile de soluționare a problemelor
financiare cu care se confruntă Co
munitatea Economică /vest-/europeană.
SUSPENDARE. Tribunalul pen
tru garanții constituționale din
Ecuador a hotărît în unanimitate
suspendarea autorizației de a ope
ra în
țară
acordată societății
transnaționale
elvețiene
S.G.S.
Activitatea S.G.S. în Ecuador a
fost criticată de diferite sec
toare care au acuzat-o de profituri
excesive și neîndeplinirea obliga
țiilor asumate față de statul ecuadorian.
SESIUNEA G.A.T.T. La Geneva
se deschide luni a 43-a sesiune anuală a Acordului General pentru
Tarife și Comerț (G.A.T.T.).

NAȚIUNILE UNIT® 28 (Agerpres)
— Adunarea Generală a O.N,U. a
aprobat, printr-o rezoluție, rezulta
tele Conferinței Națiunilor Unite
pentru promovarea cooperării in
ternaționale în utilizarea pașnică a
energiei nucleare, care s-a desfășu
rat la Geneva între 23 martie și 10
aprilie a.c. în document se afirmă
că dezbaterile respective au adus o
contribuție valoroasă
la definirea
rolului energiei nucleare în dezvol
tarea economică și socială, iar ra
poartele prezentate la conferință
oferă soluții pentru utilizarea ener
giei nucleare în industria agroalimentară, în domeniul sănătății pu
blice și medicinei, în industrie și
hidrologie, în cercetarea științifică,
transmite agenția T.A.S.S.
Comitetul pentru probleme econo
mice și financiare al Adunării Gene
rale a O.N.U. a adoptat, cu 89 voturi
pentru, 3 contra și 34 de abțineri, o
rezoluție în care deplînge menține
rea embargoului comercial instituit
de Statele Unite împotriva Republi
cii Nicaragua în mai 1985 și cere
revocarea imediată a acestei măsuri.
Agenția nicaraguană A.N.N. subli
niază că votul de la Națiunile Unite
confirmă, încă o dată, caracterul
nejust al menținerii embargoului
american, mai ales avînd în vedere
procesul de pace în America Cen
trală, după semnarea acordului de la
Ciudad
de Guatemala, în luna
august a.c.

Mijloace de informare in masă din diferite țări ale lumii prezintă
pe spații largi politica activă, consecventă de pace și colaborare a
României socialiste. In mod deosebit sint reflectate demersurile și ini
țiativele președintelui Nicolae Ceaușescu in favoarea dezarmării, în pri
mul rind a celei nucleare, a soluționării pe calea tratativelor a tuturor
conflictelor dintre state, cu deosebire a unei rezolvări globale, juste și
durabile a situației din Orientul Mijlociu, a edificării noii ordini eco
nomice internaționale, a făuririi unei lumi mai bune și mai drepte.
„România se pronunță ferm pen
tru o soluție negociată a diferen
delor dintre state" este titlul unui
amplu articol însoțit de portretul
tovarășului Nicolae Ceaușescu și
publicat de cotidianul „CYPRUS
MAIL“, în care se evidențiază po
ziția țării noastre cu privire la ne
cesitatea rezolvării pașnice, pe ca
lea tratativelor, a tuturor stărilor
conflictuale.
Președintele Nicolae Ceaușescu
— se subliniază în articol — a sus
ținut și susține permanent necesi
tatea întăririi și dezvoltării princi
piului rezolvării pașnice a diferen
delor, considerîndu-1 principiul de
bază al dreptului internațional con
temporan, la fel ca și perfecționa
rea căilor de soluționare pașnică a
diferendelor, în concordanță cu
noile cerințe ale vieții internațio
nale.
încă din 1979, România a inițiat
la O.N.U. dezbaterea asupra solu
ționării pașnice a diferendelor in
terstatale, acțiune care a condus,
în 1982, la adoptarea prin consens
a „Declarației privind reglementa
rea pașnică a diferendelor interna
ționale". în acest context. Româ
nia a propus înființarea unei Co
misii pentru bunele oficii, medie
re și conciliere sub egida Adună
rii Generale a O.N.U. — se amin
tește în articol.
La inițiativa României, cea de-a
40-a sesiune a Adunării Generale
a O.N.U. a adoptat in unanimitate
un apel solemn adresat tuturor sta
telor aflate în conflict pentru în
cetarea imediată a acțiunilor ar
mate și soluționarea problemelor
pe calea negocierilor. România sus
ține în mod consecvent propunerea
de semnare a unui tratat univer
sal de nerecurgere la amenințarea
cu forța și la folosirea forței în re
lațiile interstatale. Recent, efortu
rile României pe această linie s-au
materializat din nou la Națiunile
Unite, unde a fost adoptat un pro
iect de declarație asupra eficienței
crescînde a principiului nerecurgerii
la forță în relațiile internaționale
— relevă ziarul cipriot.
„Nicolae Ceaușescu : Nu., există
un model u'riic pentru construirea
socialismului" — sub acest titlu
cotidianul „JORNAL DE BRA
SILIA", referindu-se la o cuvîntare recentă a tovarășului
Nicolae
Ceaușescu,
subliniază :
Partidul Comunist Român porneș
te de la faptul că socialismul se
realizează in mod diferit de la țară
la țară, că în această privință nu
există un model unic și că trebuie
să se aplice creator principiile so
cialismului științific, legile obiecti
ve generale la condițiile și realită
țile concrete din fiecare țară.
Președintele României — se ara
tă în continuare — a evidențiat că
între politica internă și
externă
există o strînsă legătură și că dez
voltarea țării sale, ca și progresul
întregii omeniri depind de reali
zarea unei păci trainice, de un cli
mat de cooperare în lume. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu consi
deră lupta pentru înfăptuirea
dezarmării ca un obiectiv prioritar
al politicii externe românești. în
concepția sa, dezarmarea vizează nu
numai domeniul armelor nuclea
re, ci și pe cel al armelor conven
ționale și chimice —
subliniază
ziarul, amintind că România a tre
cut, pe baza unui referendum na
țional, la reducerea unilaterală cu
5 la sută a armamentelor, efecti
velor și cheltuielilor sale militare.
Șeful statului român consideră, de
asemenea, că există o legătură
directă între dezvoltare și dezar
mare, relevînd în acest sens nece
sitatea instaurării unei noi ordini
economice internaționale, mai juste
și echitabile, se spune în încheie
rea articolului.
Cotidianul egiptean „AL
AHRAM", într-un articol consa
crat
personalității
președintelui
Nicolae Ceaușescu, subliniază că
șeful statului român, care a efec
tuat recent o vizită
oficială de
prietenie la Cairo, este „un prie
ten sincer, un mare om de stat,
cunoscut pentru preocupările sale
permanente in
direcția păcii și
cooperării internaționale".

Rezoluții adoptate
de sesiunea O.N.U.

Comitetul nr. 2 al Adunării Gene
rale a O.N.U. a adoptat un proiect
de rezoluție privind cooperarea teh
nică între țările în curs de dezvol
tare. în care este subliniată impor
tanta
programelor
interguvemamentale în acest domeniu, pentru
progresul economic și social al
acestor țări — transmite agenția
China Nouă.

ORIENTUL MIJLOCIU
o Noi bombardamente lsraellene in sudul Libanului
• Declarații în sprijinul drep
turilor legitime ale poporului
palestinian
BEIRUT 28 (Agerpres). — în ul
timele 24 de ore. artileria israeliană
a bombardat localitatea Yachmor din
sudul
Libanului.
înregistrîndu-se
victime în rindul populației pașnice.
Imediat după bombardament, în
Yachmor a pătruns un detașament
militar israelian, care a efectuat
percheziții.

HARARE 28 (Agerpres). — Pre
mierul Republicii Zimbabwe, Robert
Mugabe, președinte în exercițiu al
mișcării de nealiniere, a dat publi
cității o declarație în care se arată
că mișcarea de nealiniere se pro
nunță și acționează ferm pentru o
soluționare justă și durabilă a pro
blemei palestiniene, care reclamă re
tragerea trupelor israeliene din teri
toriile arabe ocupate — informează
agenția T.A.S.S.

vorbirilor s-au aflat îndeosebi pro
bleme privind relațiile dintre cele
două țări, pregătirile pentru vi
itoarea conferință de pace în Orientul Mijlociu, precum și situația
din Golf.
în același sens s-au înscris și re
latările Agenției A.D.N. din R. D.
Germană.
PRESA și RADIOTELEVIZIUNEA DIN MAROC au acordat o
deosebită atenție dialogului la ni
vel înalt româno-egiptean. Sub
titluri ca „România—Egipt, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Hosni
Mubarak vor să relanseze eforturile
in vederea convocării unei confe
rințe internaționale de pace in
Orientul Mijlociu", „Apelul pre
ședinților Ceaușescu și Mubarak in
favoarea negocierilor pentru înce
tarea
războiului
din
Golf",
„MAGHREB ARAB PRESS-ACTUALITE" a publicat extrase din
declarațiile președinților
Nicolae Ceaușescu și Hosni Mu
barak.
Redînd ample pasaje din Comu
nicatul comun româno-egiptean,
agenția kuweitiană KUNA subli
niază poziția celor două țări pri
vind necesitatea de a se ajunge la
o soluție politică, prin tratative, a
problemelor dintre Iran și Irak.
De asemenea, se relevă că cele
două țări au pus în evidență im
portanța instaurării unei păci juste
și durabile în Orientul Mijlociu.
Sint reproduse și pasajele în care
se apreciază necesară convocarea
unei conferințe internaționale în
cadrul O.N.U., în vederea găsirii
de soluții reciproc acceptabile pro
blemelor economice, inclusiv celei
a datoriei externe.
KUNA
relevă, totodată,
că,
In ce privește Orientul Apropiat,
președintele Mubarak a adus elogii
eforturilor perseverente depuse de
șeful statului român vizînd ajun
gerea la o bază care să permită
începerea negocierilor. Șeful statu

REUNIUNEA EXTRAORDINA
RA LA NIVEL INALT A O.U.A.
(ORGANIZAȚIA UNITĂȚII AFRI
CANE) va avea loc în zilele de 30 no
iembrie și 1 decembrie la Addis Abe
ba. Șefii de stat și de guvern din ță
rile membre vor lua în dezbatere
problema datoriilor externe ale
statelor africane și modalitățile de
soluționare a acesteia.
SENTINȚA. Curtea supremă din
Republica Zimbabwe a judecat și
condamnat la 25 de ani închisoare
pe cetățeanul sud-african Odil Har
rington pentru spionaj. Harring
ton a fost recrutat de serviciile
secrete ale regimului rasist de la
Pretoria și a fost infiltrat în Zim
babwe în octombrie 1986 pentru a
culege informații despre liderii
Congresului Național African, prin
cipala organizație de luptă a po
porului de culoare din R.S.A. îm
potriva apartheidului.
INTÎLNIRE. Primul-ministru al
Tunisiei, Hedi Baccouche, s-a întilnit, la Tunis, cu Mouhammed
Harmel, primul-secretar al Parti
dului Comunist Tunisian. Potrivit
declarației făcute de Harmel după

lui egiptean a evidențiat, de ase
menea, faptul că președintele
Nicolae Ceaușescu s-a aflat în
fruntea celor Care au făcut apel la
convocarea unei conferințe interna
ționale de pace, ca un cadru pen
tru negocieri și o cale pentru a se
ajunge la o formă practică de
păstrare a echilibrului necesar în
tre drepturile legitime ale părților.
FEDERAȚIA AGENȚIILOR NA
ȚIONALE ARABE — F.A.N.A. a
arătat de asemenea că președin
tele Mubarâk a salutat eforturile
perseverente
ale
președintelui
Nicolae Ceaușescu pentru reali
zarea păcii și stabilității. în Orien
tul Mijlociu, ca și în general pe
plan mondial.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
președintele Hosni Mubarak au
examinat relațiile bilaterale, pro
bleme regionale și internaționale —
a arătat agenția algeriană A.P.S.
Agenția irakiană I.N.A. a relevat
că cei doi președinți, trecînd in
revistă evoluțiile internaționale, au
analizat situația din lumea arabă,
inclusiv războiul iraniano-irakian,
problema palestiniană și s-au pro
nunțat pentru convocarea unei
conferințe de pace în Orientul Mij
lociu.
Agenția Q.N.A., din Qatar, a evidențiat că în centrul convorbi
rilor la nivel înalt româno-egiptene s-au aflat eforturile depuse in
vederea organizării unei conferin
țe internaționale de pace în Orien
tul Mijlociu, cu scopul de a se găsi
o soluție justă a .problemei pales
tiniene. în lumina convorbirilor pe
care președintele Nicolae Ceaușescu
le-a purtat cu părțile interesate.
Concluziile privind necesitatea
convocării unei conferințe interna
ționale consacrate instaurării păcii
în Orientul Mijlociu au fost puse
în lumină și de agențiile D.P.A.
din R.F. Germania și A.P.A. din
Austria.
(Agerpres)

întrevedere, citată de agenția MAP,
convorbirea „s-a desfășurat într-un
climat deschis și cordial, abordîndu-se probleme legate de dez
baterile ce vor avea loc în parti
dele de opoziție privind legea asu
pra activității partidelor și amen
damentele la Constituția țării. Acest
prim contact poate fi considerat
pozitiv, încurajator și util pentru
a aprofunda analiza problemelor
țării — a declarat primul-secretar
al Partidului Comunist Tunisian.

ALEGERI GENERALE ÎN TUR
CIA. La 29 noiembrie în Turcia
vor avea loc alegeri generale. Sînt
chemați la urne circa 25 de mi
lioane de cetățeni cu drept de vot,
pentru a-i desemna pe cei 450 de
deputați în Adunarea Națională.
REFUZ. Primul-ministru. al'Aus
traliei, Robert Hawke, a relevat că
țara sa nu va trimite nave, de
război în zona Golfului, informea
ză agenția
Taniug.
Premierul
Hawke a precizat Că secretarul de
stat al S.U.A., George Shultz, care
a efectuat luna trecută o vizită ofi
cială la Canberra, ceruse guvernu
lui australian să trimită nave de

ADDIS ABEBA 28 (Agerpres). —
Satisfacerea drepturilor legitime ale
palestinienilor este o-,condiție indisr.
perisabila peptru soluționarea justă’
a situației din Orientul Mijlociu, se
arată în declarația dată publicității
la Addis Abeba de Ide Oumarou, se
cretar general al Organizației Unită
ții Africane, cu ocazia marcării, la
29 noiembrie, a Zilei internaționale
de solidaritate cu poporul palesti
nian.
TEL AVIV 28 (Agerpres). — în
tr-un comunicat comun dat publici
tății la încheierea unei reuniuni a re
prezentanților P.C. din Israel, P.C.
Iordanian și P.C. Palestinian este
lansat un apel pentru organizarea,
cît mai curînd posibil, a unei con
ferințe internaționale de pace în pro
blema Orientului Mijlociu, sub egida
O.N.U. — informează agenția A.D.N.
Un asemenea forum reprezintă ca
drul cel mai favorabil soluționării
pașnice a conflictului din zonă.

Diferendul comercial
dintre S.U.A. și Brazilia
BRASILIA 28 (Agerpres) — Bra
zilia a cerut Acordului General pen
tru Comerț și Tarife (G.A.T.T.) ini
țierea de consultări în legătură cu
măsurile comerciale
restrictive la
adresa sa preconizate de S.U.A. în
domeniul informaticii — transmite
agenția Prensa Latina. După cum se
știe, S.U.A. au anunțat că începînd
din ianuarie vor interzice accesul
pe piața nord-americană a aproxi
mativ 66 de produse braziliene din
domeniul informaticii, ca represalii
la faptul că Brazilia a decis să ia
măsuri de protejare a producției na
ționale de minicalculatoare.
Potrivit părții braziliene, represa
liile comerciale
preconizate de
S.U.A. sînt „o acțiune ilegală, care
încalcă normele G.A.T.T.", și, ca
atare, Brazilia a prezentat la
G.A.T.T. copii după nota oficială de
protest adresată S.U.A., cerînd solu
ționarea diferendului prin negocieri
bilaterale, sub egida organizației.

război în Golf alături de cele ale
S.U.A. și aliaților lor.

ÎN URMA DISTRUGĂTORULUI
TAIFUN „NINA", care s-a abătut
asupra Filipinelor miercuri, peste
580 de persoane și-au pierdut viața.
NUMĂRUL BOLNAVILOR DE
S.I.
D.A.
s-a dublat în ultimul an
în lume, a anunțat un comunicat al
Organizației Mondiale a Sănătății
dat publicității la Geneva. Cel mai
ridicat număr de bolnavi
de
D.A.
S.I.
a fost înregistrat în Sta
tele Unite — 45 436 persoane, pe
locul doi se află Franța — 2 523
bolnavi și pe locul trei Brazilia —
cu 2 102 bolnavi.

ACCIDENT AERIAN. Un avion
de pasageri de tip „Boeing 747",
aparțlnînd companiei de transpor
turi aeriene sud-africane, s-a pră
bușit în Oceanul Indian, în zona
Insulei Mauritius, unde urma să
efectueze o escală tehnică. La bor
dul avionului se aflau 140 de pa
sageri și 19 membri ai echipajului.
Cauzele catastrofei nu sînt încă cu
noscute.

LUCRĂRIIE CONGRESULUI P. fi. JAPONEZ
TOKIO 28 (Agerpres). — In ora
șul Atârni continuă lucrările celui
de-al XVIII-lea Congres al Partidu
lui Comunist Japongz. In cadrul lu
crărilor a fost prezentat raportul Co
mitetului Central cu privire la acti
vitatea desfășurată de partid în pe
rioada ce a trecut de Ia precedentul
congres, precum și la situația inter
nă și evoluția vieții internaționale.
Au fost relevate sarcinile partidului
vizînd creșterea rolului și a capaci
tății sale de acțiune în lupta pen
tru promovarea aspirațiilor de pro
gres social, democrație și pace ale

poporului japonez, pentru preveni
rea războiului nuclear și eliminarea
armelor nucleare.
în documentul referitor la dezvol
tarea relațiilor internaționale se sub
liniază că Declarația comună din aprilie
1987,
a
tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășului
Kenji Miyamoto, sintetizează punc
tele de vedere principale ale celor
două partide și constituie primul do
cument comun care cheamă la for
marea unui larg front internațional
antinuclear, ceea ce are o mare în
semnătate în lumea contemporană.

CUVÎNTUL DE SALUT
AL REPREZENTANTULUI P.C.R.
La congres au luat cuvîntul și o
serie de reprezentanți ai unor parti
de comuniste și muncitorești.
In numele Partidului Comunist
Român, al secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, comu
niștilor japonezi le-a fost transmis
un călduros salut tovărășesc, împre
ună cu mesajul de prietenie și soli
daritate al comuniștilor români.
Cuvîntul de salut a fost rostit de
reprezentantul P.C.R. la congres, to
varășul Nicolae Constantin, membru
al Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., președintele Colegiu
lui Central de Partid, care a reîn
noit, cu acest prilej, cordialele feli
citări cu ocazia împlinirii a 65 de ani
de la fondarea P.C.J. Folosim acest
prilel pdntru a sublinia raporturile
tradiționale de prietenie, solidarita
te și colaborare dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist
Japonez și reafirmăm convingerea
că ele vor continua să se dezvolte
și în viitor, spre binele celor două
popoare, al cauzei păcii și socialis
mului — se spune în cuvîntul de
salut. Menționăm cu deosebită sa
tisfacție că în dezvoltarea acestor
ample legături rolul hotărîtor revine
întîlnirilor, convorbirilor și consul
tărilor dintre secretarul general al
Partidului Comunist Român, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Japonez, tovarășul
Kenji Miyamoto.
Dialogul
susținut și conlucrarea
dintre partidele noastre, desfășurate
în variate forme și pe multiple pla
nuri, evidențiază valoarea excepțio
nală a unor raporturi ce se bazează
ferm pe egalitate, stimă, încredere
și înțelegere reciprocă, pe respecta
rea dreptului fiecărui partid de a-și
elabora linia politică, corespunzător
condițiilor istorice, naționale și so
ciale din propria țară.
în acest context, apreciem că De
clarația comună din 30 aprilie a.c.
a tovarășului Nicolae Ceaușescu și a
tovarășului Kenji Miyamoto, care
sintetizează pozițiile principiale ale
celor două partide în legătură cu
problemele esențiale ale vieții inter
naționale și, îndeosebi, cu privire la
prevenirea unui război atomic și
eliminarea armelor nucleare, reprezină o remarcabilă contribuție la
cauza dezarmării și a apărării păcii.
Evoluția evenimentelor a confirmat
pe deplin justețea aprecierilor și a
propunerilor din acest document care
își mențin întreaga lor actualitate și
Valabilitate.
, Comuniștii, oamenii muncii din
România cunosc și urmăresc cu viu
interes și cu sentimente de solidari
tate bogata activitate pe care o des
fășoară Partidul Comunist Japonez
pentru promovarea aspirațiilor națio
nale fundamentale ale poporului ja
ponez și dezvoltarea democratică a
țării, pentru înlăturarea spectrului
unei catastrofe nucleare și edificarea
unei lumi a păcii și colaborării in
ternaționale.
Poporul român este angajat în am
pla activitate de îndeplinire a hotă
rârilor și orientărilor stabilite de
Congresul al XIII-lea al partidului,
vizînd parcurgerea unei noi etape în
procesul de făurire a societății socia
liste
multilateral
dezvoltate
în
România. Pornind de la rezultatele
obținute pînă în prezent, apropiata
Conferință Națională a partidului va
defini măsurile pentru îndeplinirea
planului cincinal pînă în 1990, pen
tru continuarea modernizării econo
miei naționale și accentuarea carac
terului intensiv al creșterii eco
nomice.
Partidul Comunist Român — s-a

relevat în continuare în
cuvîntul
de salut — consideră că în actualele
împrejurări internaționale, deosebit
de grave și complexe, se impune un
nou mod de gîndire și de abordare a
problemelor păcii și războiului. Ce
rința fundamentală a zilelor noastre
o constituie oprirea cursei înarmă
rilor șl trecerea la dezarmare. în
primul rînd la dezarmare nucleară,
asigurarea dreptului suprem al oa
menilor, al popoarelor la existență
liberă și demnă, la viață, la pace.
împreună cu alte partide și forțe
politice revoluționare, democratice
și realiste, partidul nostru militea
ză ferm pentru lichidarea armelor
nucleare. Așa cum se menționează
și în Declarația comună a celor
două partide, din 30 aprilie a.c., este
imperios necesar să se constituie un
amplu front internațional
antinu
clear. consacrat desfășurării unor
acțiuni energice de masă pentru în
lăturarea completă și definitivă a
războiului
nuclear
pe
planeta
noastră.
Constituirea unui asemenea front
ar contribui, totodată, la mobilizarea
largă a unor uriașe forțe social-politice pentru a determina încheierea
unor acorduri privind
interzicerea
totală a dezvoltării, producerii, ex
perimentării, deținerii și folosirii ar
melor nucleare, alte măsuri în do
meniul dezarmării și pentru exclu
derea folosirii forței în raporturile
dintre state.
în acest context, apreciem că apropiata semnare a acordului între
U.RS.S. și S.U.A. cu privire la li
chidarea rachetelor cu rază medie
și mai scurtă de acțiune constituie
un prim pas pe calea eliminării to
tale a armelor nucleare din întrea
ga lume. Sînt însă necesare mari
eforturi, o luptă unită a tuturor for
țelor progresiste, pentru a se ajungi?
la încheierea unor noi acorduri în
domeniul dezarmării nucleare, pînă
la eliminarea totală șl definitivă a
armelor nucleare.
în același timp, partidul nostru se
pronunță pentru reducerea substan
țială a armelor clasice, a trupelor
și cheltuielilor militare, pentru re
glementarea tuturor conflictelor și
a problemelor litigioase dintre state
numai pe cale politică, prin trata
tive.
în concepția partidului nostru, o
nouă gîndire și abordare a proble
maticii internaționale impune, tot
odată. să se^ acționeze hotărît pentru
soluționarea globală și cu pârtiei
*
parea tuturor statelor a probleme
lor subdezvoltării — inclusiv a pro
blemei datoriei externe a țărilor îij
curs de dezvoltare — și edificarea
unei noi ordini economice interna
ționale, bazată pe egalitate și echi
tate.
Avînd în vedere rolul deosebit ce
revine în zilele noastre acțiunii ho
tărâte și eforturilor tuturor forțelor
revoluționare, progresiste și demo
cratice ale
lumii
contemporane.
Partidul Comunist Român dezvoltă
colaborarea și solidaritatea cu aces
te forțe și acționează pentru conti
nua întărire a conlucrării lor, pe
baza trainică a principiilor egali
tății depline în drepturi, a stimei și
respectului reciproc, în lupta pentru
pace și dezarmare, pentru o politică
de independență, colaborare și pace
între toate națiunile.
în încheiere s-au exprimat urări de
succes deplin în desfășurarea lucră
rilor congresului, în îndeplinirea
hotărârilor ce vor fi adoptate, în în
treaga activitate consacrată înfăp
tuirii aspirațiilor de pace, prosperi
tate și progres ale poporului japonez
prieten.
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Conferință internațională cu tema
o îume nenucîeară și nonviolentă"
nPentru
‘

MOSCOVA
__________
28 (Agerpres).
______________
— în
i capitala R.S.S. Uzbeke — Tașkent
I — s-au deschis lucrările conferin) ței internaționale cu tema „Pentru
o lume nenucleară și nonviolentă".
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La acest forum participă persona- ț
lități politice și reprezentanți ai i
unor organizații obștești din nu- 7
meroase țări, informează agenția »
T.A.S.S.

Inițiativă vizînd controlul infordicțiiloj

|.

( referitoare la amplasarea armelor atomice în Fsîipine ț
MANILA 28 (Agerpres). — In
Senatul filipinez a fost prezentat
un proiect de lege privind crearea
unei comisii speciale pentru conl trolul interdicțiilor referitoare la
* amplasarea armelor nucleare pe te1 ritoriul Filipinelor — informează

agenția T.A.S.S. In competenta a- I
cestei comisii
intră și obținerea i
unor garanții din partea oricărui J
stat că mijloacele sale de transport ț
militar aerian sau maritim, care l
trec granițele Filipinelor, nu au la J
bord arme nucleare.
i
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SALVADOR: Constituirea alianței

„Convenția Democratică"
SAN SALVADOR 28 (Agerpres). —
Guillermo Ungo și Ruben Zamora, li
deri ai Frontului Democratic Revo
luționar (F.D.R.), una din principale
le grupări democratice insurgente
salvadoriene. au anunțat constituirea
formală la 29 noiembrie a alianței
„Convenția Democratică" care „va
căuta o soluție politică împreună cu
celelalte sectoare naționale la războ
iul civil".
In cadrul unei conferințe de pre
să organizate la San Salvador, lide
rii F.D.R. au declarat că în urm i
convorbirilor purtate cu reprezentan
ții a diferite sectoare social-politice

naționale a fost relevat faptul că
există „posibilități pentru o soluție
negociată și politică a conflictului
intern salvadorian".
Subliniind „necesitatea edificării
unui proces democratic real" In Sal
vador, conducătorii F.D.R. au apre
ciat că depășirea situației
actuale
reclamă îndeplinirea a patru condi
ții: soluționarea politică a războiu
lui civil, respectarea suveranității na
ționale, punerea in aplicare a unui
program de dezvoltare economică în
favoarea maselor populare și im
pulsionarea unui proces de demo
crație reală.
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