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LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAȚ CEAUȘEȘCU 

Președintele Republicii Arabe Siriene, 
Hafez Al-Assad, a sosit într-o vizită 

oficială în țara noastră
O noua și semnificativa expresie a tradiționalelor raporturi 

de colaborare rodnică între popoarele român și sirian
A

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, luni a sosit în țara noastră, 
într-o vizită oficială, secretarul ge
neral al Partidului Baas Arab Socia
list din Siria, președintele Republicii 
Arabe Siriene. Hafez Al-Assad.

Ceremonia sosirii înaltului oaspete 
sirian s-a desfășurat pe aeroportul 
Otopeni.

Pe frontispiciul aerogării se aflau 
portretele președinților 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al-Assad 
încadrate de drapelele de stat ale 
României și Siriei. Pe mari pancarte 
erau înscrise urări pentru dezvol
tarea relațiilor de prietenie și cola
borare româno-siriene.

La ora -13 aeronava cu care a că
lătorit șeful statului sirian a aterizat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a în- 
timpinat cu căldură pe președintele 
Hafez Al-Assad, pe ceilalți oaspeți.

Cei doi conducători de partid și de 
stat și-au strîns mîinile cu prietenie, 
&au îmbrățișat

Garda militară aliniată pe aeroport 
a prezentat onorul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale Republicii Ara
be Siriene și Republicii Socialiste 
România, in timp ce, în semn de sa
lut, au fost trase 21 de salve da 
artilerie.

Președinții Nicolae Ceaușescu șl 
Hafez Al-Assad au trecut în revis 
tă garda de onoare.

Oaspetele sirian a salutat persoa 
nele oficiale române prezente la ce
remonia sosirii — membri și membri 
supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., secretari 
ai Comitetului Central al partidului, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, alta 
persoane oficiale.

Erau de față ambasadorul Româ
niei la Damasc și ambasadorul Si
riei la București.

Un grup de pionieri și copii si
rieni au oferit președinților 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al-Assad 
buchete de flori.

Pe aeroport se aflau oameni al 
muncii din întreprinderi și instituții

(Continuare in pag. a III-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘEȘCU
a primit pe directorul general al Agenției siriene de presă
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, luni, 
pe Saber Falhout, directorul gene

ral al Agenției siriene de presă — 
SANA, președintele Uniunii zia
riștilor sirieni, care efectuează o vi
zită in țara noastră.

Cu acest prilej, președintele 
Nicolae Ceaușescu a acordat un 
interviu pentru presa siria
nă.

ÎN PREGĂTIREA CONFERINȚEI
NAȚIONALE A P. C. R.
Conferințe extraordinare 

ale organizațiilor județene de partid
TN PAGINA A ll-A

Relatări de la conferințele extraordinare ale organizațiilor 
județene de partid DÎMBOVIȚA, GALAȚI, GORJ, HARGHITA, 

IALOMIȚA și MEHEDINȚI

Spirit partinic mobilizator 
în întreaga activitate

politico-educativă

ridicarea 
fapt de- 

calității 
întregul

și măsu- 
Politic 

, din 27 
hotărire
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Partidul sînt oamenii" — iată un 
adevăr subliniat cu pregnanță de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și care 
s-a întipărit puternic in conștiința 
poporului nostru. Pentru că. intr-a
devăr. partidul este așa cum sînt 
oamenii care îl alcătuiesc. însăși 
conștiința partidului este conștiința 
oamenilor. Din această perspectivă, 
Partidul Comunist Român a militat 
totdeauna — și militează cu deose
bire în prezent — pentru 
calității membrilor săi — 
terminant pentru ridicarea 
activității desfășurate de 
partid.

In acest spirit se înscriu 
rile adoptate de Comitetul 
Executiv al C.C, al P.C.R., 
noiembrie a.c., printr-o 1 
care. în prezent, este larg dezbătută 
în cadrul organelor și organizațiilor 
de partid. Desigur, la baza acestei- 
hotărîri se află gravele cazuri de 
indisciplină din județul Dolj, dar 
pretutindeni dezbaterile au în vede
re raportarea directă la propria ac
tivitate, la propriile rezultate, la 
modul în care sînt aplicate preve-

, derile Statutului partidului, exigen
tele disciplinei de partid, normele 
eticii și echității socialiste. în acest 
context, se desprinde cu și mai mare 
acuitate cerința de a fi întărită mun
ca politico-educativă, de a se acțio
na cu perseverență pentru dezvol
tarea conștiinței înaintate, revoluțio
nare a membrilor de partid, a tutu
ror oamenilor muncii.

Este nevoie, prin urmare, nu numai 
de dezvoltarea în continuare a ba
zei tehnico-materiale a societății, ci 
și de perfecționarea omului, a asi
gurării cadrului economico-social în 
care el să muncească și să trăiască 
la înălțimea noilor sarcini, a noilor 
cerințe. Desigur, este vorba de 
OM, de cei 23 milioane de fii ai 
patriei. Nici unul dintre acești 23 de 
milioane de oameni nu trăiește pe o 
insulă izolată ! Fiecare aparține, întîi 
și întîi, țării. Unei țări socialiste 
care se dezvoltă vertiginos ; unei țări 
care și-a propus să devină, la capătul 
acestui cincinal, mediu dezvoltată ;

și să se ridice, pînă în anul 2000, la 
un nivel superior, să fie multilateral 
dezvoltată.

Acestea sînt cerințele. Ele nu se 
îndeplinesc de la sine. Se impune, 
așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. „să desfășurăm o 
largă activitate teoretică, ideologică, 
să intensificăm munca politică, edu
cativă pentru ca toți oamenii muncii 
să înțeleagă mersul evenimentelor, 
faptul că in desfășurarea procesului 
revoluționar, inclusiv in construcția 
sooialistă, pot apărea și greutăți, 
insuccese, dar datoria comuniștilor, a 
constructorilor socialismului este 
aceea de a acționa pentru înlătu
rarea greutăților și desfășurarea cu 
succes a luptei de transformare re
voluționară a lumii". Se desprinde, 
de aici, cerința perfecționării neîn
cetate a muncii politice. A înlătură
rii manifestărilor de automuițumire 
In activitatea politică, a schematis
mului și a șablonismului. Și se 
desprinde, totodată, cerința de a se 
înțelege limpede că în munca de pro
pagandă nu folosesc nimănui absolu
tizările și Idealizările. promovarea 
impresiei false că edificarea noii 
orînduiri nu poate cunoaște greutăți; 
că problemele se rezolvă de la sine, 
că se realizează automat înfăptuirea 
în viață a principiilor socialiste. O 
cerință fundamentală este aceea ca 
intreaga muncă politico-educativă să 
fie pătrunsă de spirit partinic, revo
luționar mobilizator în deplină con
cordantă cu problemele concrete ale 
muncii și vieții.

Opera teoretică șl practică a secre
tarului general al partidului consti
tuie o adevărată cartă din care se 
desprind, pentru organele și organi
zațiile de partid, pentru organizațiile 
de masă și obștești, pentru absolut 
toți factorii educaționali, orientări 
clare cu privire la mai buna des
fășurare a muncii politico-educative. 
Șe cristalizează cu limpezime cerin
ța ca întreaga activitate de dezvol
tare a conștiinței revoluționare, de 
formare a omului nou să se elibereze 
definitiv de balastul formalismu
lui, al Improvizațiilor, al acțiunii

„globale", pentru 
și numai acelor 
prin diversitate, 
eficacitate, să răspundă problemelor 
de muncă și de viață ale oamenilor; 
pentru a aduce în prim-plan cuvintul 
ce deschide inimi, fapta ce însufle
țește conștiințe.

In întreaga țară se desfășoară un 
amplu proces al muncii creatoare. 
Se realizează bunuri materiale șl 
spirituale ce fac să sporească fără în
cetare avuția noastră națională. Pro- 

. dusele românești se desfac nu numai 
In țară, ci și pe toate 
planetei.
de fond despre Calitatea muncii 
oamenilor, despre ceea ce este 
stare să făurească poporul 
Este logic — și necesar ! — ca acesta 
adevăruri, evidente în planul activi
tății economice, să se răsfrîngă și 
mai deplin pe acela al muncii poli
tico-educative.

Este nevoie deci de acțiuni poli
tico-educative care să-și afirme ca
racterul concret și eficient. Sau te
nacitatea in stimularea spiritului da 
inițiativă. Sau renunțarea totală la 
„producția" unor activități „da 
serie", în legătură cu care nu se poa
te spune nici pentru ce au fost or
ganizate. nici ce mentalități vor să 
combată ori ce modele de gîndire, da 
responsabilitate vor să promoveze, 
în favoarea unor activități cu sco
puri înalte și cu finalitate precisă.

în numeroase colective din între
prinderi, din instituții, din scoli și 
facultăți sînt organizate dezbateri, 
adunări in care se ia poziție critică 
fată de cei ce nu-și îndeplinesc nor
mele. provoacă risipă de materii 
prime, de energie, de timp, au aba
teri disciplinare. Este un fapt pozi
tiv. Unele dintre aceste acțiuni, la o 
primă judecată, făcută în temeiul 
unor criterii cantitative, oferă mo
tive pentru o apreciere pozitivă. Re
zultatele sînt însă cu totul altele 
după ce acțiunile respective sînt ju
decate Prin prisma calității, a efi
cientei lor. Se aiunge astfel la con»

a face loc numai 
manifestări care, 

operativitate și

continentele
Ele poartă adevăruri

in 
român.

(Continuare în pag. a IV-a)

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR
La Palatul Consiliului de Stat au 

început, luni, convorbirile oficiale 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și secre
tarul general 
Arab Socialist 
tele Republicii 
Al-Assad.

al Partidului Baas 
din Siria, președin- 
Arabe Siriene. Hafez

La convorbiri participă :
Din partea română — tovarășii 

Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, loan Totu, mi
nistrul afacerilor externe. Radu 
Bălan, secretar al C.C. al P.C.R., Ilie 
Văduva, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale.

Din partea siriană — Wahib Tan- 
nous, membru al Comandamentului

regional al Partidului Baas Arab 
Socialist. Fayez Ismail, membru al 
conducerii Frontului Național Pro
gresist, Farouk Al-Sharaa, ministrul 
afacerilor externe, Mohammad Al- 
Imadi, ministrul economiei și co
merțului exterior.

Participă, de asemenea, ambasado
rul României la Damasc și ambasa
dorul Siriei in țara noastră.

Dineu oficial oferit de președintele Nicolae Ceaușescu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sa
lutat cu deosebită căldură noua vi
zită în România a președintelui 
Hafez Al-Assad, subliniind că aceas
ta constituie o expresie a relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Baas Arab Socialist din Siria, 
dintre țările și popoarele noastre, 
exprimînd convingerea că vizita și 
convorbirile de la București vor con-
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în onoarea președintelui Hafez Al-Assad
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a oferit, luni, la 
Palatul Consiliului de Stat, un di
neu oficial în onoarea secretarului 
general al Partidului Baas Arab So
cialist din Siria, președintele Repu
blicii Arabe Siriene, Hafez Al-Assad.

La dineu au participat membri și

membri supleanți al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. se
cretari ai Comitetului Central al 
partidului, membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători ai 
unor instituții centrale, organizații 
de masă și obștești.

Au luat parte persoanele oficiale 
care il însoțesc Pe șeful statului si
rian in vizita in țara noastră.

în timpul dineului, desfășurat In
tr-o atmosferă caldă, prietenească, 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez Al-Assad au rostit toasturi, 
urmărită cu viu interes și subliniate 
cu aplauze.

Au fost intonate imnurile de 
ale Republicii Arabe Siriene si 
publicii Socialiste România.

stat 
Re-

TUfiSIULPREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUSESCU

Tovarășe președinte Hafez Al-Assad,
Stimați oaspeți sirieni,
Tovarăși și prieteni,
Am deosebita plăcere să vă salutăm ca oaspeți ai 

României socialiste pe dumneavoastră, stimate tovară- 
;e președinte, pe colaboratorii care vă însoțesc și să 
ră urez, și în acest cadru, un călduros bun venit în 
ara noastră.

Vizita pe care o efectuați constituie o nouă expre- 
ie a relațiilor de prietenie și colaborare dintre Parti- 
lul Comunist Român și Partidul Baas Arab Socialist 
in Siria, dintre țările și popoarele noastre, a voinței, 
omune de a le dezvolta și mai mult în viitor, pe 
aza trainică a deplinei egalități, stimei și respectului 
iSproc.
Sînt convins că actuala noastră întîlnire se va în- 
îeia cu bune rezultate, va contribui la extinderea și 
versificarea în continuare a raporturilor dintre 
irtidele, țările și popoarele noastre, atît pe plap bi- 
teral, cit și în viața internațională.
Considerăm că există toate condițiile ca relațiile 
itre țările noastre să cunoască, prin eforurile 
nune, o dezvoltare tot mai largă — pe plan

latinuare in pag. a iii-a)

TOASTUL PREȘEDINTELUI
HAFEZ AL-ASSAD

Tovarășe președinte Nicolae Ceaușescu,
Dragi prieteni români,
Ne face plăcere să ne întîlnim cu dumneavoastră 

în această seară, la începutul vizitei pe care o efec
tuăm în Republica Socialistă România, evocînd cu 
acest prilej frumoasele amintiri pe care le păsțrăm 
din vizitele precedente în țara dumneavoastră, cînd 
am simțit prietenia pe care poporul român o nutrește 
față de poporul arab sirian.

Ați dat glas, stimate președinte Nicolae Ceaușescu, 
în cuvîntul dumneavoastră pe care l-am ascultat cu 
toată considerația, prieteniei dintre popoarele noastre, 
colaborării dintre partidele și țările noastre. Permi- 
teți-mi să vă mulțumesc pentru căldura cu care ne-ați 
primit, pentru atmosfera de prietenie și ospitalitate 
prietenească cu care am fost înconjurați, încă de la 
sosirea noastră la București.

Referindu-se la evoluția relațiilor româno-siriene, 
președintele Hafez Al-Assad a arătat:

Relațiile dintre Republica Arabă Siriană și Repu
blica Socialistă România au cunoscut e elocventă dez
voltare după prima vizită a președintelui Ceaușescu

(Continuare în pag. a 111-a)
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CONFERINȚELE EXTRAORDINARE ALE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID
DÎMBOVIȚA

Participantii Ia conferința extraordinară a organi
zației județene de partid Dîmbovița au primit cu în
suflețire salutul revoluționar adresat de conducerea 
partidului, personal de secretarul general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu. tuturor comuniști
lor, tuturor oamenilor muncii din această veche ce
tate de scaun a tării ce a devenit în anii socialis
mului o puternică citadelă a otelului șl construcțiilor 
de mașini, salut transmis de tovarășul Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R. Vorbitorul a relevat cerința ca în 
cadrul conferinței să se întreprindă o analiză pro
fundă. în spirit revoluționar și cu exigentă comunis
tă a activității desfășurate de organele și organi
zațiile de partid, să se adopte măsuri hotărite pentru 
perfecționarea stilului și metodelor de muncă, pentru 
creșterea intransigentei fată de neajunsuri, a respon
sabilității si disciplinei comuniste, in scopul înfăp
tuirii tuturor sarcinilor de plan din acest an și din 
întregul cincinal, sporirii contribuției județului la 
progresul neîntrerupt și multilateral al patriei.

Darea de seamă, prezentată de tovarășul Panteli- 
mon Găvănescu, prim-secretar al comitetului jude
țean de partid, a analizat, în spirit» critic și autocri
tic. activitatea desfășurată de comitetul județean de 
partid, de organizațiile de partid, a înfățișat amplul 
tablou al preocupărilor consacrate realizării sarcini
lor economico-sociale. cît și rezultatele înregistrate, 
în perioada care a trecut de la Congresul a! XIII-lea 
al partidului, potențialul economic al județului a cu
noscut o puternică dezvoltare prin înfăptuirea unui 
program de investiții a cărui valoare se ridică la 14 
miliarde lei : producția-marfă industrială a sporit 
Intr-un ritm mediu anual de 7,2 la sută ; a crescut 
volumul exportului. în cadrul căruia ponderea o de
țin produsele de înalt nivel tehnic și calitativ. S-a 
acționat cu mai multă fermitate pentru înfăptuirea 
obiectivelor noii revoluții agrare, astfel că în acest 
an a fost obținută cea mai mare producție de cereale 
păioase din istoria județului. Au fost analizate, 
totodată. în spirit critic si autocritic, cu responsabi
litate revoluționară, o seamă de neajunsuri existente 
în munca unor organe și organizații de partid, a 
unor unităti economice care nu și-au îndeplinit în 
bune condiții sarcinile de plan si au fost conturate 
cu_claritate căile de acțiune pentru perfectionarea 
activității politico-organizatorice și educative, a sti
lului și metodelor de muncă ale organelor și orga
nizațiilor de partid, pentru creșterea răspunderii co
muniștilor. a tuturor oamenilor muncii în vederea 
îndeplinirii integrale a sarcinilor de plan din acest 
cincinal. înfăptuirii neabătute a hotăririlor de partid 
fi a legilor tării.

în cadrul dezbaterilor ce au urmat. Gheorghe Dra- 
gornir. directorul Combinatului de lianți si azboci
ment Fleni. Traian Novolan. directorul întreprinde
rii de frigidere Găești. Paul Cristescu. directorul în
treprinderii județene de morărit și panificație, pre- 
zentînd bilanțul rezultatelor remarcabile cu care 
unitățile industriale respective întimpină Conferința 
Națională a partidului, au arătat că acestea se înte
meiază îndeosebi pe preocupările comuniștilor, ale 
colectivelor de muncitori și specialiști pentru perfec
tionarea organizării producției si modernizarea pro
ceselor de fabricație, pentru creșterea calității si 
competitivității produselor. Da asemenea, Nicolae 
Stefan, secretar al Comitetului județean de partid 
Dîmbovița. Dumitru Gheorghișan, prtm-vicepreședin- 
te al consiliului popular județean. Ion Nicolae. prim- 
secretar al Comitetului municipal de partid Tîrgo- 
viște. Mihail-Dan Curcubătă, directorul Combinatu
lui de oțeluri speciale. Ion Oncescu. secretarul co
mitetului de partid al întreprinderii de utilai pe
trolier Tîrgoviște, Constantin Roncea. prim-secretar 
al Comitetului orășenesc de partid Moreni. au rele
vat. in cuvîntul lor. o serie de realizări importante 
în ce privește creșterea nivelului producției, a para
metrilor tehnici si calitativi al produselor, a eficien
tei economice, subliniind. în același timp. Intr-un 
spirit de exigență și responsabilitate comunistă, 
cauzele care au determinat unele restanțe în înde
plinirea planului la producția-marfă industrială, pro
ductivitatea muncii, export și investiții. Punînd în 
lumină posibilitățile existente în agricultura județu
lui pentru obținerea unor recolte mai mari. Virgil 
Nicolescu. directorul general al direcției agricole ju
dețene. Marin Gogescu. directorul S.M.A. Răcari, 
Nicolae Neacșu. președintele C.A.P. Petrești, au sub
liniat necesitatea intensificării aplicării măsurilor de 
ridicare a potențialului productiv al pămîntului. a 
creșterii răspunderii cooperatorilor, mecanizatorilor. 
* lucrătorilor din întreprinderile agricole de stat și 
a specialiștilor pentru realizarea producțiilor planifi
cate. pentru întărirea ordinii și disciplinei în muncă.

în cuvîntul lor. participantii la dezbateri au criti
cat cu asprime. în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din județ, abaterile grave săvirșite 
de unele cadre cu munci de răspundere din Comite
tul județean de partid Dolj și au dat glas hotăririi 
ferme de a Înfăptui neabătut politica partidului și 
statului, sarcinile si orientările formulate de condu
cerea partidului, de a combate cu tărie stările de 
lucruri negative, manifestările de toleranță și for
malism, de mușamalizare a lipsurilor și neajunsuri
lor. Conferința a adoptat o hotărîre In care se ex
primă adeziunea deplină față de Hotărîrea Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire la 
aceste abateri și se stabilește ca sarcină pentru co
mitetul județean de partid să acționeze pe baza unul 
program special de măsuri pentru îmbunătățirea 
muncii ideologice și politico-educative, pentru ridi
carea continuă a spiritului revoluționar in muncă, 
pentru aplicarea fermă a prevederilor Statutului 
partidului, a legilor țării.

în unanimitate, participantii au adoptat un cuprin
zător program de măsuri, au ales delegații și au 
aprobat mandatul încredințat acestora pentru Con
ferința Națională a partidului.

într-o atmosferă de puternic entuziasm, 
de profundă angajare revoluționară, parti
cipantii la conferință au adoptat o tele
gramă adresată C.C. al P.C.R., to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, in 
care se spune : „Conferința a analizat cu 
inaltă răspundere comunistă, in spirit cri
tic și autocritic, lipsurile și neajunsurile 
ce se mai manifestă în munca unor or
ganizații de partid și a adoptat un cuprin
zător plan de măsuri organizatorice, e- 
conomice și politice in vederea elimină
rii acestora Si îmbunătățirii întregii acti
vități. In numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din județ. delegații 
aleși pentru Conferința Națională a parti
dului au primit mandatul de a încredința 
conducerea partidului, pe dumneavoastră, 
mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu ne vom precu
peți nici un efort pentru aplicarea nea
bătută in viată a hotăririlor ce se vor 
adopta de acest mare forum, convinși 
fiind că in acest fel vom contribui exem
plar la edificarea socialismului si comu
nismului pe pămintul scumpei noastre pa
trii — Republica Socialistă România",

GALAȚI
Un cald salut revoluționar din partea conducerii 

partidului, a secretarului general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fost adresat participanților la 
conferința extraordinară a organizatei județene 
Galați a P.C.R., tuturor celor peste 100 000 de comu
niști, oamenilor muncii din această parte a țării de 
către tovarășul Radu Bălan, secretar al C.C. al 
P.C.R. Au trezit un ecou vibrant în conștiințe apre
cierile cuprinse în salut cu privire la activitatea 
desfășurată. îndemnul de a munci mai bine, mai 
eficient, de a acționa cu tenacitate comunistă, 
cu energie sporită pentru recuperarea grabnică a 

rămînerilor în urmă în realizarea planului, pen
tru perfecționarea stilului și metodelor de mun
că ale organelor și organizațiilor de partid, în 
scopul înlăturării cu desăvirșire, în mod hotărît, a 
tuturor neajunsurilor și îndeplinirii întocmai a im
portantelor obiective ale actualului cincinal.

Darea de seamă prezentată de tovarășul Carol 
Dina, prim-secretar al comitetului județean de partid, 
a constituit un moment de analiză partinică, apro
fundată, critică și autocritică, a activității organelor 
și organizațiilor de partid din județ, consacrată în
deplinirii sarcinilor ce le revin din hotărîrile Con
gresului al XIII-lea al partidului. S-a reliefat faptul 
că județul Galați are o pondere importantă în eco
nomia națională. în ultimele două decenii s-a in
vestit enorm pentru dezvoltarea industriei și agri
culturii, pentru creșterea calității vieții. Darea de 
cearnă a subliniat, în același timp, faptul că acestor 
eforturi ale statului nu le corespund rezultate pe 
măsură. Un accent deosebit s-a pus pe imperativul 
realizării planului Ia producția fizică, export, pro
ductivitatea muncii și investiții, precum și a pro
ducțiilor agricole prevăzute. Au fost reliefate di
recțiile principale de acțiune politico-organizatorică 
în toate domeniile pentru îndeplinirea cu rigoare 
exemplară a indicatorilor de plan, a sarcinilor si 
orientărilor stabilite de secretarul general al parti
dului cu prilejui vizitelor de lucru în județul Galați.

Pe marginea dării de seamă prezentate conferin
ței au luat cuvîntul 17 tovarăși. O constantă a dez
baterilor a constituit-o analiza la obiect, cu înaltă 
răspundere comunistă, a rezultatelor, a cauzelor care 
au generat neajunsurile în viața internă de partid. 
In organizarea producției și a muncii, în efortul 
de unire a energiilor pentru a determina un revi
riment în toate compartimentele vieții economico- 
sociale. Tovarășii Dan Dulamă, director general al 
Centralei industriale .siderurgice Galați, Victor Ște
fan, secretarul comitetului de partid de Ia Șantie
rul naval, loan Caranghel. prim-secretar al Comi
tetului municipal de partid Galați, Ortansa Grecu, 
prim-secretar al Comitetului municipal de partid 
Tecuci și alții au apreciat că rezultatele obținute 
în industria județului nu sînt pe măsura posibi
lităților create. Ei și-au însușit întru totul observa
țiile critice cuprinse în darea de seamă, au arătat 
că oamenii muncii, in primul rind comuniștii —' de 
la combinatul siderurgic, șantierul naval, din cele
lalte unități industriale ale județului — sînt hotă- 
rlți să acționeze pentru înlăturarea cauzelor care au 
generat rămîneri în urmă în îndeplinirea planului. 
S-au conturat în dezbateri numeroase măsuri poli
tico-organizatorice concrete menite să asigure recu
perarea restanțelor, repararea la timp și folosirea 
din plin a capacităților de producție existente, îm
bunătățirea hotărîtă a stilului și metodelor muncii 
de partid — al cărei calificativ este dat numai și 
numai de fapte, de rezultatele obținuțe în realiza
rea planului. Alți participant! la dezbateri, între 
care Gheorghe Savin, secretar al comitetului jude
țean de partid, Dumitru Antonescu, președintele 
consiliului unic agroindustrial Cudalbi, Vasilica Carp, 
secretarul comitetului comunal de partid Schela, au 
stăruit asupra recoltelor bune obținute in unele uni
tăți agricole ale județului, dar, în același timp, au 
analizat critic și autocritic munca organelor și or
ganizațiilor de partid, a consiliilor unice agroindus
triale, care nu au acționat hotărît pentru înlătura
rea lipsurilor ce au determinat, pe ansamblul jude
țului, niveluri de producție agricolă vegetală și ani
mală cu totul necorespunzătoare. Numeroase refe
riri au vizat necesitatea accelerării execuției lu
crărilor la amenajările pentru irigații.

Participantii la dezbateri și-au exprimat deplinul 
acord cu Hotărîrea Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. privind abaterile grave săvirșite de 
unele cadre cu munci de răspundere pe linie de 
partid șl de stat din județul Dolj. Conferința a 
adoptat o hotărîre care exprimă adeziunea la mă
surile luate de Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. în ședința din 27 noiembrie și cere să se 
promoveze larg, cu fermitate, la locurile de muncă 
din uzine, șantiere, unități agricole, calitățile moral- 
politice proprii comunistului, să se instaureze pes
te tot în județ un climat exigent de muncă, de 
ordine și disciplină, de spirit revoluționar militant, 
intransigent față de lipsuri.

Conferința extraordinară a organizației județene 
de partid a adoptat un program de măsuri cuprin
zător și a aprobat mandatul încredințat delegați- 
lor aleși pentru Conferința Națională a partidului.

In încheiere, într-o vibrantă atmosferă 
patriotică, revoluționară, participantii la 
conferință au adoptat o telegramă adre
sată C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, in care se ara
tă : „Mobilizați de indicațiile și sarcinile 
trasate de dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, an- 
trenind întregul potențial uman și ma
terial de care dispunem, ne angajăm să 
obținem in trimestrul IV al acestui an 
rezultate superioare față de aceeași peri
oadă din 1986 : la producția-marfă in
dustrială vom realiza un volum de 13,1 
miliarde lei, cu 15 Ia sută mai mult ; pro
ductivitatea muncii va crește cu 11,5 la 
sută, iar volumul producției pentru ex
port pe devize convertibile va fi de trei 
ori mai mare decit in trimestrul IV al anu
lui trecut, îndeplinind integral contractele 
pe anul in curs. Vom acționa astfel incit, 
in următorii trei ani ai actulului cinci
nal, contribuția județului Galați să se ri
dice Ia nivelul imensului potential econo
mic de care dispunem ca rezultat al ma
relui efort de investiții făcut de întregul 
nostru popor".

GORJ
în deschiderea lucrărilor conferinței extraordinara 

a organizației județene de partid, delegaților și in- 
vitaților, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii 
din județul Gorj le-a fost transmis un vibrant sa
lut revoluționar din partea secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a conducerii 
partidului, felicitări pentru rezultatele obținute in 
dezvoltarea economico-socială a județului. în valo
rificarea superioară a importantelor sale resurse. 
Trahsmițînd salutul, tovarășul Ion Dincă, membru 
al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al guvernului, a subliniat 
totodată cerința ca organele și organizațiile de 
partid să acționeze cu mai multă fermitate revolu
ționară pentru ca. prin activitatea lor plină de răs
pundere și abnegație, comuniștii, toți oamenii mun
cii din județ să înscrie noi realizări de seamă in 
creșterea bazei energetice și de materii prime, în 
transpunerea în viață a programelor de dezvoltare 
a țării, a mărețelor obiective stabilite de Congresul 
al XIII-lea al Partidului Comunist Român.

tnfățișînd tabloul dezvoltării județului în anii care 
au trecut de la conferința precedentă, darea de sea
mă prezentată de tovarășul Vasile Bulucea, prim- 
secretar al comitetului județean de partid, a relevat 
că. prin ridicarea pe un plan superior a activității 
desfășurate de organele și organizațiile de partid, de 
colectivele de oameni ai muncii, a fost realizată in 
această perioadă o producție industrială de 45,7 mi
liarde lei, cu un ritm mediu anual de creștere da 
6.3 la sută, s-au edificat importante obiective de in
vestiții, s-au extras și livrat economiei naționale 76.5 
milioane tone lignit, 2,8 milioane tone țiței, 16.8 mi
liarde m,c gaze naturale, s-au produs 20,6 miliarde 
kWh energie electrică. 5,6 milioane tone ciment. 
Măsurile înscrise în programele de perfecționare și 
modernizare, materializate în etapa intîi, au asigurat 
un spor de producție-marfă de peste 2 miliarde lei 
șl creșterea productivității muncii cu 25 Ia sută față 
de 1985. Și in agricultură s-au realizat, in perioada 
raportată, anumite creșteri de producție la majori
tatea culturilor.

Participantii la conferință, aprobînd întru totul 
Hotărîrea Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 27 noiembrie a.c., au Înfierat abaterile 
grave săvirșite de unele cadre cu munci de răspun
dere pe linie de partid și de stat din județul Dolj, 
au examinat cu exigență propria activitate șl s-au 
angajat să acționeze ferm pentru întărirea spiri
tului de partid, de răspundere, a ordinii și discipli
nei, pentru înfăptuirea neabătută a hotăririlor de 
partid și a legilor țării. Dezbaterile, desfășurate in 
spiritul analitic al dării de seamă, au abordat in mod 
combativ, cu responsabilitate comunistă, rezultatele 
nesatisfăcătoare din industrie și agricultură, cu deo
sebire din sectoarele energetice, în relație directă cu 
deficientele manifestate in stilul de muncă al orga
nelor și organizațiilor de partid, al consiliilor oame
nilor muncii, în conducerea activității economice, tn 
cuvintul lor, tovarășii Corneliu Dițescu, directorul 

termocentralei Turcenl, Nicolae Ganea, președintele 
consiliului județean al sindicatelor, Constantin Mi- 
hăilescu, procurorul-șef al procuraturii județene, și 
alții au analizat în spirit partinic deficiențele mari 
din sectorul energetic, .unde, datorită activității slabe 
desfășurate de organele și organizațiile de partid, de 
cadrele de conducere de la termocentrale, s-au în
registrat importante restante la producția de ener
gie, determinate de exploatarea necorespunzătoare a 
agregatelor, de nerealizarea la timp a reparațiilor 
și a programelor de modernizare, de lipsurile înre
gistrate in depozitarea și conservarea utilajelor și 
materialelor aflate in dotare. Ei s-au angajat, tot
odată. să acționeze hotărit pentru eliminarea acestor 
neajunsuri, prin mobilizarea mai puternică a comu
niștilor, a colectivelor de muncă la îndeplinirea 
obiectivului de maximă importanță pentru economia 
națională — sporirea producției de energie electrică.

Referindu-se la activitatea din industria extracti
vă. tovarășii Iulian Costescu. directorul general al 
Combinatului minier Motru, Nicolae Armegioiu, 
directorul Trustului de foraj-extracție Tirgu-Jiu, Ion 
Iorga, prim-secretar al comitetului de partid din 
centrul industrial-agrar Motru, Costică Soare, direc
torul general al Combinatului minier Rovinari. au 
arătat in mod critic și autocritic că, deși unitățile 
miniere, de foraj și extracție a țițeiului dispun de 
o dotare tehnică modernă, de puternice organizații 
de partid - și detașamente muncitorești, rezultatele 
obținute sînt încă necorespunzătoare. Dezbaterile 
au relevat, de asemenea, atit împlinirile, cît și 
neajunsurile din alte sectoare — investiții, construc
ții de mașini, materiale de construcții, chimie, agri
cultură, industrie locală, învățămînt. și cultură.

în ansamblul dezbaterilor, problemațica majoră a 
vieții economice a fost analizată temeinic. Delegații 
au rezervat însă un spațiu prea mic modului in care 
acționează organizațiile de partid pentru traducerea 
în viață a programelor speciale vizind creșterea efi
cienței economice în toate domeniile. în spiritul 
măsurilor adoptate de conferință, se impune ca pe 
viitor organizațiile de partid să combată cu mai 
multă fermitate stările de lucruri negative, inerția 
și formalismul, să militeze energic pentru promo
varea noului, pentru modernizare pe toate planurile 
vieții materiale și spirituale.

într-o atmosferă de elan patriotic, revoluționar, de 
angajare deplină pentru înfăptuirea obiectivelor ac
tualului cincinal, participantii au aprobat in unani
mitate documentele supuse dezbaterii și mandatul 
încredințat delegaților aleși pentru Conferința 
Națională a partidului.

In telegrama adresată C.C. a! P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, se 
spune, printre altele : „în baza indi
cațiilor date de dumneavoastră, mult 
iubite șl stimate tovarășe secretar gene
ral. am analizat în spirit de înaltă exi
gență modul în care se înfăptuiesc sar
cinile ce revin județului nostru în indus
trie. investiții și agricultură, în toate sec
toarele și am stabilit măsuri concrete 
menite să ducă ia creșterea producției, Ia 
reducerea consumului de materii prime, 
energie și combustibil, Ia gospodărirea 
judicioasă a resurselor materiale. Activul 
nostru de partid, cadrele de conducere, 
toți oamenii muncii și-au intensificat 
eforturile pentru eliminarea în cel mai 
scurt timp a deficientelor, pentru sporirea 
zi de zi a cantităților de cărbune, energie 
electrică și țiței livrate economici națio
nale. Vă încredințăm că oamenii muncii 
din Gorj, in frunte cu comuniștii, nu vor 
precupeți nici un efort pentru tradu
cerea in viată a sarcinilor ce le revin în 
acest an. în întregul cincinal".

HARGHITA
Salutul cald, revoluționar din partea conducerii 

partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
adresat participanților la conferința extraordinară a 
organizației județene de partid, tuturor comuniștilor 
și oamenilor muncii, din județul Harghita, a fost 
prezentat de tovarășul Ion Radu, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, secretat al C.C. al 
P.C.R. S-a arătat că, în lumina exigențelor formu
late de secretarul general al partidului la plenara 
C.C. al P.C.R. din 5 octombrie a.c. și la recentele 
ședințe ale Comitetului Politic Executiv, se impune 
o amplă și exigentă analiză, în spirit critic și auto
critic, cu fermitate revoluționară, a modului în care 
au acționat comitetul județean, organele și organi
zațiile de partid, de masă și obștești pentru îmbu
nătățirea metodelor de muncă, pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor de dezvoltare economico- 
socială în profil teritorial. Totodată, conferința a fost , / 
chemată să stabilească măsurile ce se Cuvin pentru 
întărirea spiritului combativ, adoptarea unui stil de 
muncă mai dinamic și mai concret, întărirea conti
nuă a spiritului revoluționar și a disciplinei in munca 
de partid.

înfățișînd pe larg preocupările, eforturile șl rezul
tatele obținute de oamenii muncii harghiteni, în 
frunte cu comuniștii, in dezvoltarea economico-so
cială a județului, darea de seamă prezentată de 
tovarășul Aurel Costea, prim-secretar al comitetului 
județean de partid, a reliefat faptul că în primii doi 
ani ai actualului cincinal planul la producția indus
trială a fost depășit cu 442 milioane lei, la sfîrșitul 
acestui an realizîndu-se o producție industrială de 
peste 16,6 miliarde lei. Totodată, a subliniat că unele 
organe și organizații de partid, unele consilii ale oa
menilor muncii nu au acționat la nivelul cerințelor 
și condițiilor existente și, ca urmare, nu a fost valo
rificat integral potențialul material, tehnic și uman 
în vederea depășirii greutăților și neajunsurilor ivite 
pe parcursul transpunerii in practică a planurilor. în 
consecință, s-a stăruit asupra necesității desfășurării 
unor acțiuni energice pentru a se realiza o îmbu
nătățire radicală a întregii activități politico-organi
zatorice, cu răsfrîngere directă asupra ridicării nive
lului calitativ și de eficientă al activității econo
mice.

Cei 21 de participant! la dezbateri au pus în evi
dență cerința de a se întări rolul organizațiilor de 
partid în conducerea întregii activități economico- 
sociale, insistînd asupra unor aspecte esențiale pen
tru realizarea unei calități noi in toate domeniile de 
activitate. Subliniind unele succese obținute în înde
plinirea planurilor în profil teritorial, numeroși 
vorbitori — printre care Fâbian Andrei, prim-secre
tar al Comitetului municipal de partid Miercurea- 
Ciuc, Vasile Țăran, secretarul comitetului comunal 
de partid Sărmaș, Eugen Vaideș, secretarul comite
tului de partid de la întreprinderea de tractoare din 
Miercurea-Ciuc — au relevat necesitatea organizării 
superioare a producției și a muncii, a mobilizării 
tuturor resurselor în vederea îndeplinirii ritmice, 
integrale a planurilor la producția fizică și export, 
creșterii productivității muncii, reducerii cheltuieli
lor materiale, înscrierii stricte în cotele de consum 
de combustibil și energie electrică stabilite, lichidării 
în ce! mai scurt timp a stocurilor supranormative. 
în cuvintul său, Râcz Attila-Arpad, directorul între
prinderii miniere Bălan, a subliniat că se 
impune intensificarea eforturilor pentru realizarea 
programului de cercetare geologică, pentru valorifi
carea unor zone cu minereuri mai sărace în conținut, 
propunînd aplicarea concluziilor desprinse din con
sfătuirea ținută in vara acestui an la Bălan. Vitos 
Ladislau. președintele C.A.P. Cozmeni, menționîiîd 
rezultatele obținute in sectoarele vegetal și zooteh
nic, preciza că acestea ar fi fost și mai bune dacă se 
respectau întru totul tehnologiile agricole, criteriile 
selecției și furajării științifice a animalelor. 
Alți participant la discuții. între care Eca- 
terina Brisc, secretar al comitetului județean 
de partid, loan Suciu, prim-secretar al co
mitetului județean al U.T.C., Măjai Adalbert, pre
ședintele comitetului județean pentru cultură și 
educație socialistă, Sabina Stoia. președintele comi
siei economice la consiliul județean al sindicatelor, 
au analizat cu combativitate unele aspecte de for
malism din munca politico-educativă și din activi
tatea culturală, arătînd că este necesară ridicarea pe 
noi trepte calitative a întregii munci de formare a 
omului nou, cu o conștiință înaintată, revoluționară.

In unanimitate, cei prezenți au manifestat o ati
tudine critică, intransigentă față de abaterile grave 
săvirșite de primul-secretar și de alți membri ai 
Comitetului județean de partid Dolj, exprimindu-și 
deplina adeziune la Hotărirea Comitetului Politic 
Executiv de sancționare a celor in cauză. Toți vorbi
torii au subliniat că acestea sînt încălcări grave ale 
disciplinei de partid, ale Statutului partidului, că 
disciplina de partid este obligatorie pentru toți co
muniștii, indiferent de funcția pe care o dețin. 
Comuniștii — se arată în hotărirea adoptată de con

ferință in acest sens — trebuie să fie un exemplu 

pentru toți oamenii muncii tn Întreaga lor activi
tate și în viața personală, să constituie un factor 
mobilizator pentru colectivele de muncă, să acțio
neze în orice împrejurare cu spirit revoluționar, 

într-o atmosferă de puternică angajare . pentru 
înfăptuirea obiectivelor actualului cincinal., părtici- 
panții au adoptat în unanimitate documentele supuse 
dezbaterii și mandatul încredințat delegaților aleși 
pentru Conferința Națională a partidului.

în telegrama adresată C.C. al P.C.R.. 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
se spune, printre altele : „Puternic mo
bilizați de ideile, orientările și Îndemnu
rile dumneavoastră. muit iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pă
trunse de o înaltă răspundere pentru des
tinele patriei socialiste, însuflețiți de 
luminosul exemplu de muncă și viață, de 
gîndire și luptă revoluționară pe care îl 
oferiți in permanență întregului nostru 
popor, comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Harghita ne angajăm acum, 
în preajma marilor evenimente politice 
ale țării — Conferința Națională a parti
dului și eea de-a 40-a aniversare a 
proclamării Republicii — să realizăm in 
acest an toate contractele încheiate cu 
partenerii externi și să producem peste 
prevederi importante cantități de produse.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că vom acționa cu 
dăruire și devotament nemărginit pentru 
transpunerea neabătută în viață a istori
celor hotăriri ale Congresului al XIII-lea 
al partidului, a hotăririlor pe care le va 
adopta Conferința Națională a parti
dului".

IALOMIȚA
în deschiderea lucrărilor conferinței extraordinara 

a organizației județene de partid Ialomița, partici
panților. tuturor comuniștilor și celorlalți oameni al 
muncii din județ le-a fost transmis un cald salut 
tovărășesc, revoluționar, din partea conducerii parti
dului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, precum șî 
îndemnul de a acționa cu și mai multă hotărîre pen
tru ca județul în ansamblul său, fiecare localitate, 
fiecare unitate economică să-și realizeze sarcinile de 
plan stabilite pe acest an. asigurind, totodată, con
dițiile necesare înfăptuirii obiectivelor prevăzute pe 
anul 1988 și pe întregul w cincinal. Salutul a fost 
transmis de tovarășul Cornel Pacoste, membru su
pleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. Vorbitorul a arătat că. în deplin consens cu 
cerințele spiritului revoluționar, conferința este che
mată să analizeze în spirit de înaltă exigență și 
responsabilitate comunistă modul în care comitetul 
județean de partid, organele și organizațiile de partid 
și obștești, comuniștii, toți oamenii muncii din județ 
acționează pentru îndeplinirea hotăririlor Congresu
lui al XIII-lea al P.C.R., a indicațiilor și orientări
lor stabilite de secretarul general al partidului.

Sintetizînd în mod analitic, cu un pronunțat spirit 
critic și autocritic, principalele concluzii desprinse 
din activitatea organizației județene de partid în 
ultimii trei ani. tovarășa Alexandrina Găinușe, prim- 
secretar al comitetului județean de partid, a reliefat 
succesele îryegistrate în cele mai diverse sfere ale 
vieții economico-sociale, deficiențele existente (unele 
foarte serioase), precum și măsurile ce se cer grab
nic întreprinse pentru înlăturarea acestora. S-a ară
tat că numai în ultimii doi ani s-a înregistrat in 
județ o creștere a producției-marfă industriale de 
aproape 3 miliarde lei, iar in agricultură — domeniu 
deosebit de important în economia județului — s-a 
obținut in acest an o producție globală în valoare 
de aproape 8 miliarde lei. Infățișîndu-se aceste rea
lizări. a fost subliniată mai ales cerința unei atitudini 
mai ferme, hotărite față de neajunsurile care s-au 
manifestat în activitatea unor organe și organizații 
de partid, unor colective de muncă, astfel îneît. pre
tutindeni. să fie adoptate acele măsuri care să asi
gure buna desfășurare a activității de producție, 
creșterea eficientei economice. întărirea ordinii și 
disciplinei.

în cadrul dezbaterilor, cei 17 vorbitori s-au referit 
Ia o multitudine de aspecte majore din activitatea 
organelor și organizațiilor de partid, trăsătura defi
nitorie a celor mai multe intervenții constituind-o 
analiza temeinică și exigentă a muncii comuniștilor. 
Vorbitorii au evocat cu îndreptățită mîndrie progre
sele obținute în dezvoltarea județului, care au asi
gurat aici implantarea unor obiective industriale în 
măsură să valorifice la un nivel superior resursele 
materiale specifice zonei. Au fost înfățișate schimbă
rile cantitative și calitative pe care le-a, cunoscut 
agricultura, faptul că în acest sector se conturează 
de acum o experiență în măsură să ridice la cote su
perioare activitatea și rezultatele tuturor unităților 
agricole. în același timp, dezbaterile au reliefat — 
prin cuvîntul tovarășilor Gheorghe Radu, prim- 
secretar al Comitetului municipal Slobozia al P.C.R., 
Aurel Ghiu, directorul întreprinderii de ferite Urzi- 
ceni, loan Hanaru, directorul Combinatului de în
grășăminte chimice Slobozia. Gheorghe Bălan, direc
torul întreprinderii de ulei Slobozia, Florida Dumi
tru, prim-secretar al comitetului județean U.T.C., 
Leana Puiu, secretar al comitetului comunal de partid 
Dridu — imperativul creșterii continue a forței de 
înrâurire si mobilizare a activității politico-organiza
torice si educative desfășurate de organizațiile de 
partid, criteriul esențial de apreciere al acesteia con- 
stituindu-I rezultatele practice. Pe lingă evidențierea 
experienței valoroase a multor unități și organizații 
de partid, tovarășii Gheorghe Glodeanu, prim-vice- 
președinte al consiliului popular județean. Constanta 
Czerwinschi. secretar al comitetului județean de 
partid. Ion Avram, directorul direcției agricole. Ale
xandru Raicu. directorul trustului S.M.A., Nicolae 
Popescu, directorul trustului I.A.S.. Marcel Dobra, 
președintele C.A.P. Gîrbovi. Ion Drăghici, directorul 
Combinatului pentru producerea Si industrializarea 
cărnii de porc, au adus critici îndreptățite mani
festărilor de formalism care mai dăinuie în stilul de 
muncă al unor organizații de partid. Supunînd dez
baterii conferinței exemple concrete de slăbire a 
spiritului de partid în munca pe care o desfășoară 
unele organizații de partid și consilii populare co
munale, vorbitorii au subliniat.cerința de a se ana
liza cu maximă exigență asemenea stări de lucruri 
spre a se adopta urgent măsuri hotărite pentru li
chidarea neajunsurilor.

în intervențiile lor. toți vorbitorii și-au manifestat 
deplina adeziune la măsurile adoptate de Comite
tul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. față de aba
terile grave săvirșite de activiști cu munci de răs
pundere pe linie de partid și de stat din județul 
Dolj, condamnînd cu tărie aceste fapte ce contravin 
normelor si principiilor înalte care trebuie să carac
terizeze viata și activitatea comuniștilor. Hotărirea 
adoptată în acest sens de conferință exprimă cu fer
mitate necesitatea ca și organele și organizațiile de 
partid din județul Ialomița să acționeze energic pen
tru îmbunătățirea generală a întregii activități de 
partid din județ, pentru prevenirea și combaterea tu
turor manifestărilor de incălcare a disciplinei de 
partid și de stat, pentru întronarea în întreaga acti
vitate a cadrelor a spiritului revoluționar, a unei 
înalte răspunderi pentru îndeplinirea sarcinilor în
credințate. pentru înfăptuirea politicii partidului.

Conferința a adoptat un cuprinzător program de 
măsuri, a ales delegații și le-a încredințat mandatul 
pe care îl au de îndeplinit la Conferința Națională 
a partidului.

în încheierea lucrărilor conferinței a fost 
adoptată o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se arată, printre altele : „Mo
bilizați de marele eveniment politic 
pe care îl întimpină întregul nos
tru popor — Conferința Națională a 
partidului — ne exprimăm sentimentele 
de nemărginită stimă și înaltă prețuire 
pentru prestigioasa activitate Pe care o 
desfășurat! dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe secretar general al partidului, in 
slujba împlinirii idealurilor sacre de li
bertate și dreptate socială si națională 

ale clasei muncitoare sl poporului, victo
riei revoluției și construcției socialiste în 
România. însuflețiți de inflăcăratele che
mări și îndemnuri pe care ni le-ați adre
sat. ne reinnoim angajamentul solemn de 
a face totul pentru infăptuirea sarcinilor 
ce ne revin din Programul partidului șl 
istoricele hotăriri ale Congresului al 
XIII-lea al P.C.R.. din documentele ce 
vor fi adoptate de marele forum al co
muniștilor români, cu convingerea nestră
mutată că ne aducem astfel contribuția 
Ia progresul neîntrerupt al patriei noastre 
socialiste".

MEHEDINȚI
Salutul conducerii partidului, al tovarășului 

Nicolae Ceaușescu. adresat comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii din județ și transmis conferinței 
extraordinare a organizației județene de partid 
Mehedinți de tovarășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., a fost primit de participanți cu vie satisfacție, 
cu adincă recunoștință. Felicitările adresate pentru 
rezultatele obținute, urările de noi și tot mai impor
tante succese in infăptuirea prevederilor actualului 
cincinal. a mobilizatoarelor obiective stabilite de 
Congresul ai XIII-lea al partidului constituie pentru 
toți comuniștii, pentru toți oamenii muncii mehedin
ții o vibrantă chemare la noi eforturi, la noi 
împliniri. Indicațiile, orientările, îndemnurile la 
sporită exigență în întreaga activitate adresate de 
secretarul general al partidului, recenta hotărîre a 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. âu 
imprimat conferinței, .in intreaga sa desfășurare, un 
profund caracter de lucru, de temeinică și exigentă 
analiză în spirit revoluționar, de intransigentă față 
de neajunsurile care mai persistă in activitatea unor 
organe Și organizații de partid, in munca organiza
torică și politico-educativă.

Darea de seamă prezentată de tovarășul Constantin 
Dinu, prim-secretar al comitetului județean de 
partid, a conturat pe larg buna experiență dobîndită 
de organele și organizațiile de partid, de colectivele 
de oameni ai muncii din toate sectoarele de activi
tate, rezultatele obținute, profundele transformări 
cantitative și calitative care au avut loc în întreaga 
viață economico-socială. Evidențiind realizările, 
darea de seamă a stăruit în același timp, intr-un 
pronunțat spirit de exigență, critic și autocritic, 
asupra neajunsurilor ce persistă în activitatea des
fășurată de organele și organizațiile de partid, de 
masă și obștești, de organele de conducere colectivă 
din unități. în acest context, au fost relevate cauzele 
restanțelor care se înregistrează încă într-un număr 
însemnat de unități în realizarea planului la pro
ducția fizică și la export, in punerea in funcțiune 
a unor noi și importante capacități de producție. 
Totodată s-a arătat că, deși membrii comitetului 
județean de partid, ai biroului și secretariatului au 
fost repartizați pe unități economice și obiective 
de investiții, aceștia nu s-au implicat întotdeauna cu 
intreaga răspundere și putere de muncă in rezolva
rea problemelor cu care s-au confruntat colectivele 
de oameni ai muncii, nu au reușit să imprime pre
tutindeni un spirit de muncă dinamic, operativ, 
eficient, de natură să mobilizeze mgi puternic tonte 
forțele pentru realizarea sarcinilor de plan și Înlătu
rarea grabnică a neajunsurilor.

Tn cadrul dezbaterilor, evidențiind In cuvîntul lor 
rezultatele obținute in sectoarele in care își des
fășoară activitatea, numeroși vorbitori, printre ț«Te 
Mihail Viziru. prim-secretar al Comitetului municipal 
Drobeta-Tumu Severin al P.C.R., Stăncioiu Stelian, 
director al întreprinderii de construcții navale și 
prelucrări la cald. Gheorghe Dumitru. directorul 
întreprinderii miniere Mehedinți, Constantin Negu- 
lescu, secretarul Comitetului orășenesc de partid 
Orșova, Daia Alexandru, secretar al comitetului 
județean de partid, Panait Valeria, secretar al Co
mitetului orășenesc de partid Strehaia. Dogaru Con
stantin, directorul Combinatului chimic Drobeta- 
Turnu Severin, Encuțescu Elena, secretar al comi
tetului de partid de la Combinatul de prelucrare a 
lemnului, au subliniat necesitatea intensificării efor
turilor comuniștilor și oamenilor muncii din Mdeț 
pentru punerea în funcțiune la termen a obiectivelor 
aflate în construcție — obiective de o deosebită 
importanță pentru dezvoltarea bazei energetice și de 
materii prime a patriei. Ei au accentuat, totodată, 
cerința de a se acționa cu mai multă hotărîre pentru 
recuperarea rămînerilor în urmă ce se înregistrează 
In unele sectoare și unități ale județului în îndepli
nirea sarcinilor la export și a altor prevederi ale 
planului pe acest an, în pregătirea producției pentru 
anul 1988, pentru întronarea unei ordini și disciplini 
desăvîrșite. a unui spirit de înaltă răspundere in ac*  
vitatea organelor și organizațiilor de partid, a tutu 
colectivelor de oameni ai muncii. Cu toate ct 
ultimii ani Mehedințiul a fost afectat de o se< 
excesivă, in județ sint — așa cum au relevat 
cuvîntul lor. Alexandru Dugaiasu, organizator 
partid și președinte al consiliului agroindust 
Obirsia de Cîmp. Constantin Bădiță, președir 
C.A.P. Salcia, Stelian Voicu, secretarul comitet 
comunal de partid Gîrla Mare. Ion Motorga. 
ședințele Uniunii județene a cooperativelor agr 
Mehedinți, Elena Catrina, secretar al comite 
județean de partid, Marian Pufan, director gr 
al direcției agricole județene. Aurica Zauleț. 
președinte al Consiliului popular județean Mehe 
și alții — unități agricole de stat și coopera 
care au obținut producții superioare prevederilo 
plan. Dar există șl o serie de unităti în care ni 
reușit să se pună pe deplin în valoare posibilii 
de care dispun ; de aceea, se impune mobili? 
mai puternică a forțelor pentru înfăptuirea pre 
melor stabilite în acest sector, a obiectivelor 
revoluții agrare.

O serie din cel 17 vorbitori care au luat cuv 
în cadru] conferinței s-au referit la necesitatea s 
raîizării mai rapide a experienței pozitive obț 
de unele unități industriale și agricole din judi 
Întărirea rolului politic conducător al organel 
organizațiilor de partid in activitatea econot 
socială, la perfecționarea stilului și metodele 
muncă, la creșterea spiritului de răspundere a 
drelor de partid și de stat din toate sectoare 
activitate ale județului, la desfășurarea unei 
susținute și diversificate munci politico-ideoi 
și cultural-educative.

Participantii la dezbateri au aprofundat în 
revoluționar problemele disciplinei de parti 
și-au exprimat deplina aprobare față de mă 
stabilite în acest domeniu de către Comitetul ! 
Executiv al C.C. al P.C.R. Conferința a adop 
acest sens, o hotărîre în care se exprimă d 
adeziune a comuniștilor mehedintenl față de » 
rile luate ca urmare a gravelor abateri de la! 
plina de partid ale unor cadre cu munci de ri 
dere pe linie de partid șl de stat din județu.’ 
evidențiind necesitatea întăririi răspunderii | 
ciplinei în rîndul tuturor membrilor de partid 
atit mai mult, în rindurile cadrelor de eoni

în încheierea lucrărilor, pari 
ții Ia conferință au adrei 
telegramă C.C. al P.C.R., tovî 
NICOLAE CEAUȘESCU. in care, 
altele, se arată : „Cu inimile vib 
Înălțătoare sentimente patriotice, 
mele comuniștilor pc care ii repri j 
și al locuitorilor județului, vă a< ( 
mult iubite și stimate ,
Nicolae Ceaușescu. că vom acțioi .
mai multă hotărîre, în spirit revo • 
pentru eliminarea neajunsurilor 
cu fermitate in cadrul conferinței 5
zației județene de partid, pentri â
rea continuă a rolului condi |
organelor și organizațiilor de 
viața economico-socială a județu ,
tru perfecționarea stilului și met 
muncă.

Noi, participantii la conferii 
nizației județene <le partid Meh 
angajăm în fața partidului, a i
voastră personal, mult iubite i 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
munci cu răspundere comunistă 
re patriotică pentru a ne adu 
tribnție tot mai însemnată Ia rl ,z 
noi și tot mai înalte trepte de 71 
civilizație a scumpei noastr 
Republica Socialistă România".! <



SCINTEIA — marți 1 decembrie 1987 PAGINA 3

VIZITA OFICIALĂ ÎN ȚARA NOASTRĂ A PREȘEDINTELUI
REPUBLICII ARABE SIRIENE, HAFEZ AL-ASSAD

Dineu oficial oferit de președintele Nicolae Ceaușescu in onoarea președintelui Hafez Al-Assad

TOASTUL PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUSESCU

TOASTUL PREȘEDINTELUI 
HAFEZ AL-ASSAD

rmare din pag. I)

itic, economic, tehnico-științific, 
tural și în alte domenii de in- 
es comun.
ti continuare, tovarășul 
olae Ceaușescu a spus :
unind în centrul preocupărilor 
iptuirea neabătută a planurilor 
irogramelor de dezvoltare eco- 
tică și socială a țării, acordăm,_ 
.celași timp, o atenție deosebi- 
ituației internaționale, partici- 

activ la eforturile pentru so
marea constructivă a proble- 
>r complexe ce confruntă epo- 
toastră, pentru promovarea 
ă a politicii de pace și cola- 
re.
uația internațională continuă 
e gravă și foarte complexă, 
•sebi ca urmare a cursei înar- 

. or, a agravării unor conflicte 
jcare de tensiune, a manifes- 
politicii imperialiste de forță 
tat, de amestec în treburile 
te ale altor state. Uriașele 
sie de arme nucleare care 
tcumulat îi/ lume impun un 
iod de gîndire și abordare a 
tmelor păcii și războiului, 
trebuie să pornească de la 

că un război mondial este 
idmis, pentru că s-ar trans- 

inevitabil într-o catastrofă 
ră ce ar duce la distrugerea 
tției, a însăși vieții pe 
t.
teste condiții, problema fun- 

•'iT tntală a epocii noastre o con- 
ie oprirea cursei înarmărilor 
ecerea la măsuri hotărîte de 

l rmare, în primul rînd de 
rmare nucleară, asigurarea 
tului suprem al popoarelor, al 
snilor la existență liberă șl 
lă, la viață, la pace. Este mal 
sar ca oricînd ca toate popoa- 

forțele realiste, Iubitoare de 
de pretutindeni să conlu- 

i cît mai strîns în lupta pentru 
irarea pericolului nuclear, 
u apărarea păcii. Apropiata 
lire sovieto-americană la ni- 
nalt și semnarea acordului 
id eliminarea rachetelor cu 
medie de acțiunfe și operatlv- 
e din Europa și Asia repre- 

un moment de însemnătate 
:ă. Dar, avînd în vedere că 
pă eliminarea rachetelor cu 
medie mai rămîn încă uriașe 
tați de arme nucleare, este 

i ar să fie Intensificată, în 
luare, lupta unită a popoare

lor, a forțelor păcii de pretutin
deni pentru a se face noi pași îna
inte pe calea dezarmării nucleare, 
pentru lichidarea totală a armelor 
nucleare din întreaga lume.

Este necesar, totodată, să se 
treacă cu hotărîre la reducerea 
substanțială a armelor convențio
nale, clasice, precum și a efective
lor și cheltuielilor militare. Româ
nia, acționînd concret în această 
direcție, a hotărît — pe baza unui 
referendum național în cadrul că
ruia și-a spus cuvîntul întregul 
nostru popor — să treacă, încă de 
anul trecut, în mod unilateral, la 
reducerea cu 5 la sută a arma
mentelor, efectivelor și cheltuieli
lor sale militare.

Țara noastră se pronunță și 
acționează pentru o largă co
laborare între țările din Balcani, 
pentru transformarea acestei re
giuni într-o zonă a păcii, fără 
arme nucleare și chimice, fără 
trupe și baze militare străine. 
Sprijinim crearea de zone denu- 
clearizate și lipsite de arme chi
mice in nordul și centrul Eu
ropei, în Mediterana, precum și în 
alte regiuni ale lumii.

Referindu-se la conflictele exis
tente în lume și în mod deosebit 
la situația din Orientul Mijlociu, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
spus :

Considerăm că, în situația inter
națională actuală, se impune să fie 
sporite eforturile și acțiunile în 
direcția soluționării pe calea paș
nică, a tratativelor, a tuturor con
flictelor și problemelor litigioase 
dintre state. Țara noastră s-a pro
nunțat și se pronunță consecvent 
pentru rezolvarea globală, trainică 
și justă, a problemelor din Orien
tul Mijlociu, pe baza retragerii 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate, a soluționării problemei po
porului palestinian prin recunoaș
terea dreptului său la autodetermi
nare și crearea unui stat propriu, 
independent, a asigurării secu
rității, suveranității și integrității 
tuturor statelor din această zonă. 
In lumina ultimelor evoluții, apre
ciem că se impune să fie sporite 
eforturile pentru organizarea, în- 
tr-un viitor cît mai apropiat, a 
unei conferințe internaționale de 
pace în Orientul Mijlociu, sub 
egida O.N.U., la care să participe 
toate părțile interesate, inclusiv 
Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei — ca reprezentant unic și 
legitim al poporului palestinian — 
precum și Israelul și membrii per- 

manenți ai Consiliului de Secu
ritate.

Ne exprimăm îngrijorarea față 
de continuarea războiului dintre 
Iran și Irak, față de situația deo
sebit de periculoasă care s-a creat 
în această regiune. Ne pronunțăm 
pentru încetarea grabnică a ostili
tăților militare — care au produs 
atîtea pagube și suferințe ambelor 
popoare — și pentru trecerea 
hotărîtă la negocieri, în vederea re
glementării pașnice a problemelor 
dintre cele două state.

In continuare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a spus :

Se impune, de asemenea, inten
sificarea eforturilor pentru soluțio
narea globală a problemelor sub
dezvoltării — inclusiv a problemei 
datoriilor externe extrem de mari 
ale țărilor în curs de dezvoltare 
— pentru Instaurarea noii ordini 
economice internaționale, bazată 
pe egalitate și echitate, care să 
favorizeze progresul mai rapid al 
tuturor țărilor, și îndeosebi al 
celor rămase în ui mă, să asigure 
dezvoltarea armonioasă și stabili
tatea economică mondială. în acest 
sens, considerăm că este necesar 
să se treacă la organizarea, în ca
drul O.N.U., a unei conferințe in
ternaționale, Ia care să participe 
atît țările în curs de dezvoltare, cît 
și țările dezvoltate.

Ne pronunțăm pentru partici
parea activă, în condiții de deplină 
egalitate, la viața internațională a 
tuturor statelor, și în mod deosebit 
a țărilor mici și mijlocii, a țărilor 
în curs de dezvoltare și nealiniate, 
care constituie marea majoritate a 
statelor lumii și sînt direct inte
resate într-o politică de colabo
rare, de independență și pace.

Acționăm cu toată hotărîrea 
pentru creșterea rolului O.N.U. în 
viața internațională, în soluționa
rea, cu participarea tuturor state
lor, a problemelor mondiale.

Avînd convingerea că vizita pe 
care o întreprindeți în România va 
reprezenta un nou moment de 
seamă în întărirea pe mai departe 
a conlucrării româno-siriene, do
resc să toastez :

— pentru prietenia și colabo
rarea dintre partidele, țările și po
poarele noastre,

— în sănătatea președintelui 
Assad, a tuturor oaspeților noștri 
sirieni,

— în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ! (Vii aplauze).
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la Damasc în februarie 1974 și cu 
prilejul vizitelor reciproce care 
i-au urmat. S-a consolidat colabo
rarea dintre noi în numeroase do
menii de interes comun. Poporul 
arab sirian dă o înaltă apreciere 
contribuției prietenilor români la 
realizarea unor obiective de dez
voltare economică în Siria. Sîntem 
hotărîți să dezvoltăm și pe mai, de
parte colaborarea economică, co
mercială și tehnică dintre țările 
noastre.

Intîlnirile noastre precedente au 
oferit prilejuri prețioase de schimb 
de opinii în legătură cu diferitele 
aspecte ale relațiilor siriano-româ- 
ne, precum și în legătură cu situa
ția din zonele noastre și de pe 
arena mondială. La convorbirile 
de azi am continuat schimbul de 
vederi asupra ultimelor evoluții 
ale situației.

în continuare, președintele Hafez 
Al-Assad a spus :

Dacă la orizont se întrevăd sem
ne de destindere pe arena interna
țională, cel mai important este 
ajungerea de către Uniunea So
vietică și Statele Unite la un acord 
cu privire la eliminarea rachetelor 
nucleare cu rază medie și mai 
scurtă de acțiune din Europa, pre
cum și convenirea unei întîlniri 
sovieto-americane la nivel înalt 
care urmează să aibă loc peste 
aproape o săptămînă. Totuși 
această destindere dătătoare de 
speranțe nu s-a conturat încă pen
tru a da o imagine clară asupra 
situației internaționale ulterioare 
acestor evenimente.

Fără îndoială că popoarele lu
mii salută orice asemenea pas că
tre înlăturarea armelor nucleare și 
dezarmare în lume, ca pas spre 
pacea pe care toate popoarele lu
mii o doresc.

Popoarele au drepturi șl cauze, 
numeroase din ele fiind confrun
tate cu probleme generate de agre
siunea la care sînt supuse, de în
cercările de dominație străină. 
Pacea mondială nu va fi deplină 
atîta vreme cît drepturile, cauzele 
și problemele vor rămîne nesolu
ționate.

Popoarele nu renunță la dreptu
rile lor, nu se tocmesc pentru cau

zele lor și nu acceptă soluții ne jus
te pentru problemele lor. Dacă 
dreptatea nu se instaurează, dacă 
nu se găsesc soluții drepte pentru 
asemenea suferințe, problemele 
existente pot reizbucni în orice 
moment, pacea mondială fiind a- 
menințată cu zdruncinarea a în
săși temeliei pe care aceasta se 
bazează.

Arătînd că „perpetuarea situa
ției explozive în Orientul Mijlociu 
nu servește păcii și securității in
ternaționale, ci dimpotrivă consti
tuie un focar gata să se aprindă", 
președintele Siriei a criticat pozi
ția Israelului, arătînd, în conti
nuare :

Concepția de pace a Israelului 
ca și a celor ce-I sprijină este în 
flagrantă contradicție cu concep
ția adevărată de pace. Atîta timp 
cît va dăinui această diferență în 
concepția despre pace, pacea în 
zonă va rămîne un obiectiv înde
părtat, iar arabii vor continua lup
ta pînă Ia eliberarea teritoriului și 
recuperarea drepturilor lor.

Baza clară a instaurării păcii în 
regiunea noastră este aplicarea 
rezoluțiilor Națiunilor Unite pri
vind cauza palestiniană și a Ori
entului Mijlociu. Am sprijinit, 
pentru aplicarea acestei rezoluții, 
convocarea unei conferințe inter
naționale de pace cu participarea 
tuturor părților interesate, a ce
lor cinci state membre permanen
te în' Consiliul de Securitate sub 
egida O.N.U.

Persistența Israelului de a re
fuza conferința internațională este 
o evadare de la confruntarea cu 
realitatea șl de la aplicarea re
zoluțiilor internaționale, o expre
sie a persistenței sale în ocuparea 
teritoriilor arabe.

în continuare, președintele Hafez 
Al-Assad a arătat:

Recuperarea tuturor teritoriilor 
arabe ocupate și a drepturilor 
naționale inalienabile ale po
porului arab palestinian sînt 
lucruri la care nu se poate re
nunța și care nu pot face obiect 
de tocmeală.

Pacea este țelul tuturor popoare
lor. Cele care o doresc și se 
străduiesc cel mal mult pentru ea 
sînt popoarele care suferă de pe 

urma agresiunilor, ale căror 
drepturi au fost spoliate și care 
își văd amenințată însăși exis
tența. Forțele cele mai ostile păcii 
sînt cele care rîvnesc teritoriile 
altora cu bogățiile lor și tind să 
domine pe alții.

In ce privește Libanul, țară 
frățească dragă, Siria, care a făcut 
mult pentru ea, fidelă legăturilor 
frățești și naționale, va continua 
să facă tot ce îi stă în putință 
pentru realizarea reconcilierii na
ționale libaneze, pentru a-i spri
jini pe frații lor libanezi în lupta 
de eliberare a teritoriilor lor ocu
pate de Israel, pentru păstrarea 
unității și independenței Libanu
lui, pentru reinstaurarea securită
ții și liniștii pe meleagurile sale. 
Siria cooperează deschis cu toate 
ideile și propunerile de natură 
să sprijine realizarea acestui o- 
biectiv. Ea speră și așteaptă ca 
toate grupările din Liban să pur
ceadă cu toată seriozitatea la de
pășirea situației actuale. Siria a- 
slgură pe toți de dorința sa ar
zătoare de colaborare pentru în
făptuirea acestui obiectiv.

Trebuie subliniată gravitatea pe 
care o reprezintă concentrarea de 
flote străine în Golf. Perpetuarea 
prezenței acestora în apele Golfu
lui amplifică criza și constituie 
unul din elementele care frînează 
încheierea războiului, amplificînd 
riscurile de extindere a acestuia.

Intre problemele importante ale 
lumii care necesită o abordare 
urgentă se află sistemul economic 
mondial care naște crize grave ce 
se resfrîpg, în principal, asupra 
țărilor în curs de dezvoltare. A 
devenit stringentă necesitatea unui 
nou sistem economic care să înlă
ture povara de pe umerii acestor 
țări și să le permită să realizeze 
dezvoltarea economico-socială în 
condiții echitabile.

In încheiere, președintele R. A. 
Siriene a spus :

Vă rog, tovarăși și prieteni, să 
toastăm pentru prietenia dintre 
popoarele sirian și român. Aduc 
președintelui Ceaușescu un căl
duros salut și cele mai sincere 
urări de sănătate, fericire și viață 
îndelungată. (Vii aplauze).

Viată mtnfâră
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a intilnit, luni 
după-amiază, la Palatul Consiliului 
de Stat, cu secretarul general al 
Partidului Baas Arab Socialist din 
Siria, președintele Republicii Arabe 
Siriene, Hafez Al-Assad, care i-a 
făcut o vizită protocolară.

întilnirea dintre cei doi condu
cători de partid și de stat, premer
gătoare convorbirilor oficiale, s-a 
desfășurat sub semnul stimei și în
țelegerii reciproce, al bunelor relații 
statornicite între țările și popoarele 
noastre.
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tribui la amplificarea șl extinderea 
în continuare a acestor relații.

Președintele Hafez Al-Assad a 
mulțumit pentru invitația de a vizita 
din nou România, pentru atmosfera 
de prietenie și caldă ospitali
tate cu care a fost înconjurat da 
la sosirea în țara noastră, manifes- 
tîndu-și, la rîndul său, încrederea că 
actualul dialog la nivel înalt româno- 
sirian va deschide noi perspective 
dezvoltării pe mai departe a colabo
rării economice, comerciale și tehni
ce dintre țările noastre, precum și 
conlucrării in sfera vieții interna
ționale.

Președinții Nicolae Ceaușescu șl 
Hafez Al-Assad au relevat cu satis
facție evoluția pozitivă a raporturilor 
de prietenie și colaborare dintre 
România și Siria pe plan politic, 
economic, tehnico-științific. cultural 
și în alte domenii de interes comun. 
S-a apreciat că potențialul economic 
în creștere al celor două țări oferă 
largi posibilități pentru întărirea 
colaborării româno-siriene. pentru 
extinderea cooperării în producție, 
pentru sporirea volumului și diver
sificarea schimburilor comerciale.

Cei doi conducători de partid șl 
de stat au hotărît ca membrii dele
gațiilor să examineze. în timpul vi
zitei. posibilitățile de extindere în 
continuare a cooperării reciproc 
avantajoase dintre România și Siria, 
căile și modalitățile practice de dez
voltare a conlucrării lor în diferite 
domenii de interes comun.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de caldă prietenie și În
țelegere reciprocă.

SOSIREA iN CAPITALA
(Urmare din pag. I)

bucureștene, precum și tineri sirieni 
ce studiază în țara noastră. Ei au 
făcut o caldă manifestare de priete
nie celor doi conducători de partid 
și de stat, exprimîndu-și satisfacția 
pentru noua întilnire româno-siriană 
la nivel înalt, convingerea că aceas
ta va deschide noi perspective pen
tru amplificarea colaborării pe plan 
bilateral și în sfera vieții interna
ționale.

Cei doi președinți au luat loc In
tr-o mașină escortată <ie motoci- 
cliști. Coloana oficială s-a. îndreptat 
spre reședința rezervată înaltului 
oaspete sirian. Aici, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al- 
Assad s-au întreținut într-o atmosfe
ră cordială.

— Altfel nici că s-ar 
tea. Care ar fi sensul 
jncii noastre ? Dacă 
am reuși să smulgem 
tipului un beneficiu fi- 
:, real. Oră de oră, zi de 
an de an. In parte, cu 

;st beneficiu ne înfru- 
asețăm viața.
Șl nici nu apuc să ob- 

«rv cînd primarul comu- 
ei, Livia Oprițescu, a 
lispărut de pe banca pe 
iare stăteam de vorbă și 
a reapărut cu un album 
de fotografii color. Am 
zîmbit. Crezînd că era un 
album de familie. Și, în- 
tr-o anumită măsură, asta 
și era. Albumul realizări
lor și proiectelor celor 
1000 de oameni ce locu- 
esc și muncesc la Periam, 
tna dintre prosperele co- 
une ale județului Timiș.

edilitară a comunei. în to
tal, 120 de apartamente 
confortabile. Am dat în 
folosință și o clădire unde 
se află numeroase maga
zine, poșta și alte servicii 
de interes social. Este 
chiar construcția din fața 
primăriei. Poate că v-ați 
mirat cînd am spus că 
s-au construit doar citeva 
blocuri. Nu au fost nece
sare mai multe. Comuna 
are particularitățile speci
fice zonei Banatului. Tot 
ce se face reflectă o nece
sitate reală din punct de 
vedere social. Avem mulți

vrem să reintrăm In divi
zia A, unde am activat cu 
cîțiva ani în urmă.

Răsfoim alte pagini ale 
albumului. Aflu de la pri
marul Livia Oprițescu lu
cruri interesante. S-a mo
dernizat și extins rețeaua 
comercială. S-au creat noi 
vaduri de acest gen. In 
zona de agrement s-a con
struit un camping cu 37 de 
căsuțe. Prin Periam trec 
anual mii de turiști. Ro
mâni și străini. Se află in 
construcție o fabrică de 
gheață ce va permite con
servarea și prelucrarea

tale, care trebuie să țină 
pasul cu dezvoltarea agri
culturii la Periam.

— Agricultură de calita
te se făcea și în trecut la 
Periam. Aceasta era Un 
model, ne spune loan Ma- 
riș, inginerul-șef al co
operativei agricole de 
producție Periam, una 
dintre cele mai bune uni
tăți de acest gen din țară. 
Practicăm azi o agricultu
ră de performanță. Per
formanța presupune știin
ță. Iar știința te obligă, te 
constrînge să înveți conti
nuu. Dacă nu știi limba cu

Folosind noile rezultate 
ale cercetărilor agrotehnice 
am reorganizat solurile 
productive, am introdus 
asolamentul de patru ani 
și, prin soiurile și hibrizii 
cu înaltă valoare biologi
că, ne-am creat nu numai 
necesarul de sămînță de 
elită și superelită, ci chiar 
am devenit producători și 
furnizori pentru alte uni
tăți. Rezultatele au fost 
din ce în ce mai bune. Pen
tru rezultatele noastre am 
fost distinși cu „Meritul A- 
gricol“ clasa a IlI-a și a II-a 
de două ori, in anii 1983,

un sol nisipos. „geriatri-
zat" cu ajutorul unui sis
tem de irigații subteran. 
Ing. Maria Stroca, șefa 
fermei 9 a întreprinderii 
agricole de stat Periam, se
arată bucuroasă. să-mi

Realizări în economie

— In 1979 am fost ales 
imar la Periam. Sint

nedoreancă de fel.
am născut la Dobra in 
1. Mama era bănățean- 
ti, după ani, ne-am re
’s la Sînnicolau Mare, 
b am învățat care este 
iatea și ce respect se 
e meseriei. In 1968 

ucenică. Apoi am 
o școală profesiona- 
Arad. Am ajuns la 
ara, unde am termi- 
reul seral. Acum 
studentă la cursuri- 
frecvență ale unei 

l bucureștene. Fie- 
țpă a însemnat o 
re de experiență, 
de primar, la Pe- 
itinuă să fie pen- 

și azi, examenul 
itate politică.

Competenta și răspunderea 
la temelia marilor recolte

vorbească despre culturile 
pomicole. Despre soiurile 
Starkinson, Ionathan șl 
Golden, despre culturile 
de piersic în care vedete 
sint soiurile Dixired, 
Springold, Redhaven. Car
dinal. Culturile de piersic 
au fost înființate in 1970.

Legumicultura este și ea 
la mare preț. Periamul 
exportă nu numai roșii, 
ardei, vinete, ci chiar șl 
pepeni cu o aromă deose
bită.

țlle

le de lumină, 
>zl, ale toamnei 
Inile albumului, 
m anumite ima- 

alcl ! Sînt clă
ilor de cheres- 
nidă, de pălă- 
>rve. Cînd am 
existau. Azi 
rilor arată cu 
lin 1979 s-au 
•iam o nouă 
ntreprinderii 
șoara. una 
l de pălă- 

s-au con
tre punc-
ic ținuta

copii șl tineri. Pentru el 
am dezvoltat rețeaua de 
asistență sanitară. Dispu
nem de două dispensare 
umane. Patronăm și o casă 
de copii. Avem două școli 
generale, un liceu agroin
dustrial, unde se pregătesc, 
și noi urmărim cum, viito
rii noștri specialiști și teh
nicieni ce vor lucra in 
sectorul agricol. E un lucru 
foarte important să ai cer
titudini chiar la virsta a- 
dolescenței. La fel de im
portant am considerat. îm
preună cu locuitorii comu
nei, în cadrul a numeroa
se dezbateri, că este să ne 
dezvoltăm activitățile edu
cative în cele două cămi
ne culturale, în zona de 
agrement, extrem de fru
moasă, dar și pe cele spor
tive, în cadrul bazelor pe 
care le-am amenajat. Așa 
se explică de ce călușarii 
de la Pesac, sat care apar
ține de comuna Periam, 
sînt renumiți. Au fost răs
plătiți la edițiile Festiva
lului național „Cîntarea 
României" cu numeroase 
distincții. Avem ambiții 
mari, în special la hand
bal, cu echipa cu care
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fructelor, în regim Indus
trial, iar intr-o secție vor 
fi produse sucuri și răco
ritoare. în rîndul proiecte
lor figurează : o nouă in
vestiție la Fabrica de pă
lării „Colortex", care va 
produce cu preponderență 
articole de lux ; o nouă 
secție industrială, filială a 
întreprinderii „Electromo
tor" din Timișoara ; noi 
unități pentru mica indus
trie. Cum mișcarea profe
sională indică, în conti
nuare, că la Periam circa 
60 la sută din locuitori și 
forța de muncă este femi
nină, sînt create locuri de 
muncă adecvate. Pe agen
da de lucru a primarului 
stau scrise proiecte de mo
dernizare a nodului de 
cale ferată Arad-Periam- 
Timișoara și a micului și 
cochetului port la Mureș. 
Sint cele două artere vi-

care să vorbești șl să ceri 
pămintului, firește că nici 
el nu știe ce, cît, cum 
să-ți dea. Agricultura nu 
cere multă filozofie. Cere 
multă muncă. Practicăm 
culturi pe suprafețe mari. 
Circa 6 000 de hectare. Po
micultura ocupă peste 600 
de hectare, iar ferma de ve
getale peste 1 400 ha. Cu 
cîțiva ani în urmă scoteam 
sub 2 000 de kilograme Ia 
culturile de grîu, orz, po
rumb, 800 kg la floarea- 
soarelui, soia, fasole, circa 
13 000 kg la sfecla de za
hăr. Am procedat la o mo
dernizare a culturilor. Noi
le soiuri și hibrizi de mare 
randațnent, pe care le-am 
introdus, s-au adaptat la 
solurile din zonă : „Lo- 
vrin" 34, „Fundulea" 29, 
„Libelula", la grîu, „So- 
nia“, la porumb, „Miraj", 
la orz. Lucru important I

’84, '85. In 1986, pentru 
producțiile amintite la orz 
și porumb, ni s-a înmînat 
titlul de „Erou al Noii Re
voluții Agrare".

Dar cum practicarea a- 
griculturii seamănă cu o 
competiție care nu se va 
termina niciodată, cel pu
țin așa și-o imaginează 
interlocutorii mei, ei caută 
să-și îmbunătățească re
zultatele, performanțele de 
azi cu noi recorduri. La 
Periam sînt consultate nu
meroase reviste de specia
litate, românești, dar și 
străine. Printre ele se nu
mără și prestigioasa pu
blicație „Digest Farm". Se 
experimentează noi tehno
logii, noi tehnici și noi 
soiuri și hibrizi, in colabo
rare cu specialiștii Stațiu
nii de cercetări agricole 
de la Lovrin și cu cei ai 
bazei de cercetare a In
stitutului de chimie din 
Cluj-NaDoca. Loturile ex
perimentale promit rezul
tatele ce conturează noi 
performanțe.

Dar Periamul a fost, 
rămine și azi vestit prin 
culturile pomicole. Prin 
plantațiile organizate pe

Președintele cooperativei 
agricole de producție Pe
riam, Sabin Țăran, mi-a 
vorbit despre fermele zoo
tehnice unde sint crescute 
peste 850 de capete de 
taurine, 4 000 de porcine, 
1 300 de ovine și peste 
12 000 de păsări. Despre 
ciștigurile multor țărani 
cooperatori, ce depășesc 
30 000 lei anual, Ia care 
se adaugă șl beneficiul de 
plan. Despre cei șase frați 
ai săi : Nicolae, Paraschi- 
va, Aurel, Todor, Victor și 
Maria, cu care a coborît, 
in 1944, împreună cu fami
lia lor săracă, de la Baia 
de Arieș aici, la Periam. 
Azi toți au . gospodării 
înstărite In comună. Mai 
mi-a- vorbit despre un bal 
istoric, balul cooperatori
lor de la Periam, dat. în 
urmă cu 25 de ani, la că
minul cultural, cu prilejul 
încheierii procesului de 
cooperativizare a agricul
turii.

— A fost o mare sărbă
toare a pămintului. Atunci 
am auzit la cei bătrîni 
vorbe ce m-au călăuzit : 
munciți pămîntul ca să 
învățațl să-1 înțelegeți. 
Dacă-1 veți înțelege o să 
ajungeți să-l iubiți. De 
abia atunci veți deveni 
țărani adevărați. Era titlul 
rîvnit. Supremul titlu de 
noblețe. Și, crede-mă, acest 
adevăr robust îmi lumi
nează și azi viața.

Marian
CONSTANTINESCU

BRĂILA : Livrări 
suplimentare la export

Pentru a întîmpina cu noi și 
semnificative fapte de muncă apro
piata Conferință Națională a parti
dului și cea de-a 40-a aniversare a 
Republicii, colectivele de oameni 
ai muncii de la întreprinderea de 
utilaj greu „Progresul" Brăila se 
află într-o susținută întrecere so
cialistă. în perioada care a trecut 
din acest an, bilanțul muncitoresc 
este deosebit de semnificativ. Ast
fel, sarcinile de plan la export pe 
întregul an 1987 au fost realizate 
Ia excavatoare cu o depășire de 78 
excavatoare de diferite tipuri. De 
asemenea, peste prevederile con
tractelor cu partenerii externi au 
fost realizate 500 tone utilaj meta
lurgic și o gamă diversificată de 
piese de schimb pentru excava? 
toare. (Candiano Priceputul.

TIMIȘ : Noi capacități 
de producție

La stația de nisipuri cuarțoase 
din Făget a întreprinderii de ma
teriale de construcții Timișoara a 
intrat in funcțiune o linie tehnolo
gică pentru producerea cuarțului 
de înaltă puritate, utilizat la elabo
rarea siliciului tehnic. Concepută și 
executată de specialiștii și munci
torii unității, in colaborare cu cer
cetătorii Institutului de cercetare și 
proiectare pentru materiale de 
construcții București, noua capaci
tate, care se remarcă printr-un 
randament ridicat și un consum 
redus de combustibil, va asigura 
pentru nevoile economiei naționale 
și în primul rînd pentru industria 
electronică materie primă de înal
tă puritate, eliminindu-se astfel 
importul.

De la începutul anului și pînă In 
prezent, în județul Timiș au fost 
racordate Ia circuitul economie 190 
de capacități și obiective industria
le, unele puse in funcțiune înainte 
de termenele prevăzute. Potenția
lul tehnico-productiv al întreprin
derii „Electrotimiș", bunăoară, a 
sporit cu o nouă unitate — Fabrica 
de mașini specifice pentru indus
tria electrotehnică și de utilaje 
pentru prelucrări metalice prin 
procedee neconvenționale, în timp 
ce la Combinatul petrochimic „Sol
ventul" a început să producă o mo
dernă instalație de anhidridă ftali- 
că. Tot în acest an, pe platforma 
industriei alimentare din munici
piul Timișoara au intrat in funcți
une o fabrică de prelucrat soia șl

grăsimi hidrogenate și alta de pro
duse proteice texturate din soia. 
La Lugoj și-a început activitatea 
un poligon pentru prefabricate din 
beton armat, iar la Jimbolia au 
fost puse în funcțiune noi instala
ții de utilizare a apei geotermale 
în procesul tehnologic de produ
cere a materialelor de construcții, 
care vor contribui la economisirea 
a 1 500 tone combustibil convențio
nal anual. In prezent, constructorii 
și beneficiarii de investiții din ju
dețul Timiș, pdternic mobilizați de 
indicațiile secretarului general al 
partidului privind realizarea la 
termen a tuturor obiectivelor in
dustriale prevăzute in planul pe 
acest an, și-au amplificat efortu
rile în muncă, organizind la un ni
vel superior întreaga activitate 
productivă, în vederea grăbirii lu
crărilor de execuție și de montaj 
pe fiecare șantier, întimpinînd ast
fel cu realizări de prestigiu Confe
rința Națională a partidului. (Ce
zar Ioana).

COVASNA : Cantități 
sporite de cărbune

Printr-o amplă mobilizare a for
țelor materiale și umane, colectivul 
de oameni ai muncii de la cariera 
de lignit Sfîntu Gheorghe. județul 
Covasha, au extras peste plan o pro
ducție de aproape 70 000 tone de căr
bune. Sînt create toate condițiile ca 
minerii de la această unitate de ex
ploatare să livreze suplimentar ip- 
semnate cantități de lignit econo
miei naționale. Acest succes are la 
bază creșterea productivității mun
cii, preocuparea pentru folosirea 
deplină a capacității utilajelor mi
niere din dotare, reducerea cheltu
ielilor materiale de energie și com
bustibil, (Constantin Timaru).

ALBA : Economii 
de metal și energie

Preocuparea colectivelor de mun
că din industria județului Alba 
pentru realizarea producției plani
ficate este însoțită de acțiuni și 
măsuri care urmăresc reducerea 
continuă a consumurilor materiale 
și energetice de producție. In pre
zent se acționează susținut pentru 
înnoirea și modernizarea tehnologi
ilor, asimilarea în fabricație a unor 
produse cu caracteristici superioa
re și reproiectarea celor existente. 
Pe aceste căi, de la începutul anu
lui și pînă în prezent au fost eco
nomisite aproape 700 tone metal și 
peste 80 000 MWh energie electrică. 
(Ștefan Dinică).
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-------  69 DE ANI DE LA FĂURIREA STATULUI NAȚIONAL UNITAR ROMÂN-------

„E SCRIS
PE TRICOLOR UNIRE!

1 Decembrie 1987. Pentru a 69-a oară, intr-un gind 
și o simțire, poporul roman cinstește azi o strălu
cită pagină de istorie, o zi care a vorbit cu glasul 
veacurilor pentru veacuri — ziua in care, prin ho
tărirea liberă, unanimă a obștii românești, s-a șters 
de pe hărțile politice ultimul hotar despărțitor intre 
frații, intre ramurile aceluiași viguros stejar — po
porul român — făurindu-se statul național român 
unitar și independent.

S-a spus cu indreptățire că in solemnul vot al 
Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia, de acum 
aproape șapte decenii, s-au rostit nu doar cei peste 
o sută de mii de oameni prezenți la Alba Iulia la 
cea mai impunătoare și solemnă sărbătoare a nea
mului, nu doar milioanele de români care-și trimi
seseră reprezentanții la Alba Iulia cu mandatul im
perativ de a vota numai și numai pentru Unire, ci 
s-a rostit însăși istoria cu al cărei mers, cu ale cărei 
cerințe se orinduise statornic drumul prin timp al 
românilor.

Istoria legitima, în acea zi, deopotrivă, mărețul 
eveniment pentru că românii se infățișeau la Alba 
Iulia pătrunși de lecțiile trecutului, care spuneau că 
un stat se clădește trainic atunci cind se întemeiază 
pe dreptate, pe egalitatea tuturor cetățenilor săi.

fără deosebire de naționalitate. însuflețiți de dorința 
de a așeza temelii durabile României reîntregite, 
participanții la adunarea de la Alba Iulia s-au 
rostit cu înaltă răspundere asupra viitorului, în
scriind la loc de vază, intre prevederile actului de 
unire, pe acela al asigurării condițiilor propice des
fășurării și dezvoltării vieții naționalităților conlo
cuitoare. Spiritul de la Alba Iulia a fost, de aceea, 
temelia pe care s-a înălțat adeziunea oamenilor 
muncii de alte naționalități din țara noastră la actul 
Unirii.

Rememorînd mărețul eveniment, retrăim cu 
profundă emoție ambianța solemnă a marii adunări 
festive consacrate împlinirii a 65 de ani de la fău
rirea statului național unitar român, adunare încu
nunată prin ampla și memorabila expunere rostită 
de secretarul general al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Model de 
analiză riguros științifică a faptelor trecutului, expu
nerea a deschis o perspectivă largă ințelegerii di
mensiunilor cu adevărat impresionante ale Unirii 
celei .Mari, a adincilor sale rădăcini istorice, a fap
tului că biruința de la 1 Decembrie 1918 era opera 
proprie a poporului român, rezultatul nemijlocit al

îndelungatelor sale lupte și jertfe. Cu justificat 
temei s-a subliniat, pe baza examinării aprofundate 
a datelor istorice, că Unirea a răspuns unor necesi
tăți obiective, a fost un act in deplină concordanță 
cu cerințele legice ale dezvoltării sociale. Regăsim 
in expunerea secretarului general al partidului un 
vibrant și pilduitor îndemn la permanenta prețuire 
a trecutului, a generațiilor multe de înaintași pe ale 
căror lupte și jertfe se sprijină toate victoriile po
porului, la inaltă cinstire a tuturor celor care, prin 
puterea minții și brațelor lor. au lăsat moștenire 
celor de astăzi o patrie unită, liberă, suverană.

In munca rodnică a întregului popor, in hotărirea 
și încrederea cu care acesta urmează partidul sint 
ilustrate unitatea de voință și acțiune a națiunii 
noastre socialiste, osmoza sufletească ce leagă pe 
toți fiii săi într-o unică și mare familie. Iar această 
sudură de aur a conștiințelor, această unitate de 
monolit a întregului popor in jurul partidului con
stituie suprema confirmare pe care timpul o dă marii 
înfăptuiri de la 1 Decembrie 1918, chezășia că tot 
ceea ce poporul își propune astăzi pentru dezvol
tarea și înflorirea patriei socialiste va deveni 
realitate.
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„Desfășurarea evenimentelor istorice a de
monstrat cu putere că Unirea de la 1 Decem
brie 1918, care a dus la 
național unitar român, a 
nemijlocit al luptei hotărite 
mase populare, a întregului
deplină concordanță cu drepturile inalienabile 
ale românilor, cu realitatea obiectivă, cu 
cerințele legice ale dezvoltării istorice sociale".

NICOLAE CEAUȘESCU

crearea statului 
fost rezultatul 

a celor mai largi 
popor, un act in
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Un ideal cu adinei rădăcini

istorice
Făurirea statului national u- 

nitar român, in urmă cu 69 de 
ani, este rezultatul unui com
plex și neîntrerupt proces isto
ric ; ea a răspuns cerințelor le
gilor obiective alo dezvoltării 
sociale, bazindu-se Pe realități 
fundamentale, cum sînt originea 
Si limba comună, identitatea de 
interese si aspirații ale între
gului popor.

într-aSevăr, același popor, de 
aceeași origine, vorbind aceeași 
limbă, făurar al unei creații 
populare și culte unitare, avînd 
aceleași obiceiuri și datini, a- 
celeași nevoi de îndestulat, a 
locuit de milenii teritoriul ro
mânesc, înfrățit cu codrul, cu 
podișul și cimpia, și-a lucrat 
glia străbună cu sudoarea frun
ții și a apărat-o cu jertfa vieții 
sale. Romănii au fost nevoiți să 
trăiască secole de-a rindul in 
formațiuni statale diferite, dar. 
In pofida acestei fărâmițări. în 
conștiința lor a rămas mereu 
vie ideea unității, a apartenen
ței la același unic popor. Legă
turile permanente, de natură 
economică, politică, socială si 
spirituală fntre toate provincii
le locuite de români au generat 
Si alimentat neîntrerupt voința 
lor de unire într-un singur or
ganism statal.

Ca un corolar al acestor le
gături. ca un adevărat simbol 
al dreptului istoric de a trăi 
liber și independent in vatra 
strămoșească, poporul român a 
reușit să realizeze actul cel mai 
strălucit al evului mediu româ
nesc. făurind — sub domnia lui 
Mihai Viteazul — unirea poli
tică a țărilor române in hotare
le ce cuprindeau cea mai mare 
parte a teritoriului vechii Da
cii. Idealul unirii, tnfăptuit in 
1600 sub Mihai Viteazul, s-a 
transmis de la epocă la epocă, 
de la generație la generație, 
fiind o dominantă a gindirii și 
acțiunii politice, diplomatice, 
militare și culturale ale mari
lor voievozi ce i-au urmat, ale 
cărturarilor patrioti.

Un vot unanim, un vot pentru 
toate veacurile

...Alba Iulia. 1 Decembrie 
1918. Deși cădeau fulgi de zăpa
dă — relatau martorii oculari — 
orașul, dc la gară pină in vîrful 
cetății, era ticsit de mulțime. So
seau mereu trenuri și șoselele 
erau împînzite de căruțe, călă
reți si pietoni. Au sosit cei 1 228 
de delegați — aleși in circum
scripțiile electorale din toate 
județele Transilvaniei ori de or
ganizațiile politice, economice, 
culturale, religioase etc. intre 
care 150 de delegați ai social- 
democrațlei. reprezentind peste 
70 000 de muncitori organizați. 
Din toate localitățile Transil
vaniei și Banatului. în pofida 
tuturor greutăților si opreliști
lor. au venit un număr de pes
te 100 000 de oameni să hotă

Incepînd din secolul al XVIII- 
lea. pe baza transformărilor so- 
cial-economice și politice din 
societatea românească, are loc 
afirmarea puternica a conștiin
ței naționale, dezvoltarea cul
turii și ideologiei naționale. 
Dacă premisele unității statale 
își aveau originile în timpuri 
îndepărtate, dacă lupta pentru 
unitate a fost decisiv marcată 
la 1600 de actul istoric realizat 
de Mihai Viteazul. înfăptuirea 
ei a devenit stringentă în seco
lul trecut, constituind o nece
sitate istorică obiectivă, o cer 
rință vitală a progresului social 
de care depindeau dezvoltarea 
forțelor de producție, progresul 
întregii societăți românești. 
„Noi românii, scria Nicolae 
Bălcescu. nu vom putea fi li
beri și puternici pînă cind nu ne 
vom uni cu toții intr-unui și a- 
celași corp politic. Să ne con
centrăm toată puterea, toate 
voințele intr-o singură putere, 
intr-o singură voință".

Revoluția română de la 1848— 
1849. unitară prin obiectivele si 
programul său. a inscris pa 
steagul ei. alături de revendică
rile cu caracter social, legate de 
înlăturarea servitutilor feudale 
— țelul unității naționale. Lup
ta pentru unitatea statală a po
porului român a înregistrat o 
primă victorie la 24 ianuarie 
1859, cind au fost puse bazele 
statului romău modern — 
România. Prin lupte si jertfe 
grele, 'poporul român a cucerit 
in războiul din 1877 indepen
dența de stat a României, pro
log al Marii Uniri de acum 69 
de ani.

Mărețul ideal avea să se îm
plinească in împrejurările 
complexe de la stirșitul primu
lui război mondial, cind po
porul român, in virtutea drep
tului la viată de sine stătătoare, 
avea să sfarme vechiul și 
nedreptul hotar de pe Carpați. 
proclamind, la Alba Iulia, uni
rea Transilvaniei cu România.

Dr. Stelian POPESCU

rască unirea Transilvaniei cu 
patria mama. România.

Pe marele platou al cetății și 
in afara lut. participanții s-au 
așezat in grupuri, după locali
tăți și profesii — avind toți 
haine de sărbătoare și eșarfe 
tricolore. „In fruntea fiecărui 
grup — scria unul dintre parti
cipant — erau drapele naționa
le tricolore. Printre ele erau și 
grupuri cu drapele roșii. Erau 
delegații muncitorilor din Valea 
Jiului, de' Ia Reșița, Bocșa șt 
Anina,' de la Brad, Roșia și 
Zlatna, de la Dej,- Turda și 
Uioara". Unele grupuri aveau 
în virful steagului roșu cite o 
panglică tricoloră. întrebat ce 
semnificație are tricolorul in 
virful stindardului roșu, un 

conducător al unui grup de 
muncitori de la Ocna Mureșului 
a răspuns : „înseamnă că vrem 
dreptate socială, dar aceasta o 
vrem prin Unirea cu România". 

Marea Adunare constituantă 
a fost deschisă la ora 10 • de 
către Ștefan Cicio-Pop, pre
ședintele Consiliului Național 
Român Central ; după ce a fost 
ascultat raportul privind prezen
ța delegaților, președintele ales 
al Marii Adunări Naționale de 
la Alba Iulia, Gheorghe Pop de 
Băsești, a declarat : „Națiunea 
română la toate evenimentele 
mari istorice, in trecut și astfel 
șl astăzi, s-a .adunat pentru a 
decide asupra sorții sale. Așa, 
Onorată Adunare, in anul 1848, 
cind era cea mai grea sarcină 
asupra națiunii române, greuta
tea robotelor, s-a adunat pe 
Cimpia Libertății la Blaj și 
acolo Adunarea națională, a luat 
hotărirea care avea să înfrunte 
iobăgia in care gemea sărmana 
națiune română. (...). Astfel, 
Onorată Adunare, la locul aces
ta sfințit de singele marilor 
noștri martiri v-ați adunat și 
d-voast\a ca să sfărimați și că
tușele rițbiei noastre spirituale, 
ale robiei noastre seculare și să 
decidem ca un popor liber asu
pra sorfli noastre". Salutind pe 
cei prezenți la „adunarea libera 
a tuturor românilor din Transil
vania", cu credin’ța că aici se 

jva pune „piatra fundamentală 
a fericirii neamului nostru ro
mânesc", președintele Gheorghe 
Pop de Băsești a declarat adu
narea drept „constituantă și 
deschisă".

Așadar, aici, la Alba Iulia. nu 
era vorba de o simplă adunare 
unde românii să se rostească și 
să decidă asupra problemelor 
lor. Aici, la Alba Iulia, au venit 
in primul rind împuterniciții 
aleși de poporul român din toa
te localitățile și colțurile Tran
silvaniei. Banatului. Crișanei și 
Maramureșului, investiți cu 
mandate speciale asupra a ceea 
ce aveau • să se hotărască. Prin 
forma sa de organizare, prin 
participarea largă a maselor, a 
delegaților aleși, prin votul una
nim al populației din întreaga 
Transilvanie. Adunarea Națio
nală de la Alba Iulia a căpătat 
un profund caracter plebiscitar, 
reprezentind populația româ
nească majoritară dintotdeauna 
pe aceste meleaguri, care era 
singură in drept să hotărască 
asupra .soartei sale.

Vasile Goldiș a prezentat apoi 
adunării istorica Declarație de 
Unire cu Țara. în primul articol 
al documentului se arăta : „A- 
dunarea națională a tuturor ro
mânilor din Transilvania, Banat 
și Țara Ungurească, adunați 
prin reprezentanții lor îndreptă
țiți la Alba Iulia. in ziua de 1 
Decembrie 1918, decretează 
unirea acestor români și a tu
turor teritoriilor locuite de 
dinșii cu România...". Toate 
cele 9 articole ale declarației 
au fost reluate de la o tribună 
la alta și aduse la cunoștința 
celor peste 100 000 de partici
pant!. După citirea declarației 
au luat cuvintul liderii celor 
două partide, care constituiseră 
Consiliul National Român Cen
tral : Partidul Național Român 
și Partidul Social-Democrat.

în încheierea adunării, pre
ședintele a pus întrebarea „Pri
mește Onorata Adunare rezolu- 
țiunea propusă de d-l Goldiș in
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întregimea ei ?• Adunarea a 
izbucnit in aprobări unanime : 
„Primim !“. Minute în șir însu
flețirea tuturor s-a manifestat 
în aclamații frenetice. Pre
ședintele Gh. Pop de Băsești a 
anunțat apoi că „Adunarea na
țională a poporului român a pri
mit rezolufiunea prezentată in 
întregimea ei și astfel Unirea 
acestor provincii românești cu 
tara mamă este pentru toate 
veacurile decisă".

înfăptuirea Marii Uniri din 
19J3 nu a aparținut unei singu
re clase sociale, unei pături so
ciale sau unui partid politic, ci 
ea a constituit scopul și acțiu
nea întregii națiuni române ; 
pentru acest ideal au acționat 
toate forțele societății româ
nești. De aceea coordonata fun
damentală a politicii externe 
românești, promovată după 1918 
de toate guvernele și partidele 
politice, nu putea să fie alta 
decît aceea de a impune spre 
confirmare și recunoaștere pe 
plan internațional • energicele 
hotărîri pe care masele popu
lare le înfăptuiseră prin lupta 
lor necurmată. România a par
ticipat la Conferința de pace de 
la Paris, din 1919. ca țară care 
făcuse în primul război mondial 
supreme sacrificii umane și ma
teriale. își respectase obligațiile 
asumate, fapt recunoscut și de

Partidul Comunist Român - 
in fruntea luptei pentru 

libertatea și integritatea patriei
Făurirea statului național uni

tar român — operă a întregului 
popor — care a consfințit și a 
ridicat pe o treaptă mai înaltă 
comunitatea statornicită de-a 
lungul veacurilor intre toate 
provinciile românești, a realizat 
cadrul național și economico-so- 
cial propice pentru dezvoltarea 
mai rapidă a forțelor de pro
ducție. a permis inmănuncherea 
în granițele aceluiași statra e- 
nergiilor și capacităților crea
toare ale întregului popor, uni
rea pe scară națională a tuturor 
forțelor inaintate ale societății.

Marea Unire din 1918, precum 
și cerințele transformării de
mocratice a societății românești, 
in ansamblul ei, făceau imperios 
necesară unificarea națională a 
mișcării muncitorești și revolu
ționare, a tuturor forțelor poli
tice inaintate ale țării. în acest 
sens, la scurtă vreme după în
făptuirea unității statale. Co
mitetul Executiv Provizoriu al 
Partidului Socialist și Comisia 
Generală Provizorie a Sindica
telor s-au adresat tuturor for
țelor socialiste, chemindu-le să 
formeze „un singur partid pro
letar, care să ducă înainte lupta 
clasei muncitoare din noua 
Românie spre realizarea idea
lului ei socialist".

Făurirea Partidului Comunist 
Român, care a consfințit centra
lizarea organizațiilor muncito
rești de pe întregul teritoriu al 
României întregite, a marcat o 
etapă nouă, superioară, atit pe. 
plan politic și ideologic, cit și 
organizatoric în mișcarea revo
luționară din România. înteme- 

personalități politica ale vieții 
internaționale.

Istoria demonstrează că for
marea statului național unitar 
nu a fost rezultatul unul eveni
ment de conjunctură. Relevînd 
împrejurările istorice ale de- 
săvîrșirii acestui proces, tovară
șul Nicolae Ceaușescu arăta : 
„Alcătuirea statului românesc 
național unitar nu este deci un 
dar, rezultatul unor conferințe 
internaționale, ci rodul luptei 
neobosite duse tie cele mal 
înaintate forțe ale societății, de 
masele largi populare pentru 
unire, produsul legic al dezvpl- 
tării istorice, sociale și naționa
le a poporului român". Confe
rința de pace de la Paris n-a 
făcut decît să consfințească o 
situație de fapt, creată de lupta 
poporului român.

înfăptuirea unității statului 
român a realizat cadrul național 
și social-economic pentru dez
voltarea României moderne, a 
avut o înrîurire pozitivă asupra 
întregii evoluții economice, po
litice și sociale a țării, pentru 
afirmarea ei pe arena interna
țională ca un stat unitar, suve
ran, animat de dorința menți
nerii păcii și colaborării între 
popoare.

Conf. unlv. dr. 
Ion ARDELEANU

indu-și activitatea pe tradițiile 
inaintate ale mișcării noastre 
muncitorești, pe legătura orga-, 
nică cu realitățile țării. întru- 
cbipind spiritul revoluționar, 
patriotismul fierbinte și inter
naționalismul militant, partidul 
comunist a fost prezent și și-a 
spus cuvintul în toate împreju
rările mai importante, s-a situat 
în fruntea luptei pentru apăra
rea unității și independenței ță
rii, pentru cauza socialismului 
și comunismului In patria noas
tră.

Istoria țârii noastre a cunos
cut, in cel de-al patrulea de
ceniu, pericolul grav al expan
siunii Germaniei hitleriste și 
revizioniste, ascensiunea organi
zațiilor teroriste. fasciste din 
interiorul țării. Conjugarea pe
ricolului fascist extern cu cel 
intern a pus in fața clasei mun
citoare și a partidului său co
munist. a întregului popor ro
mân sarcini deosebit de impor
tante și complexe. Animat de 
un fierbinte patriotism și înțe- 
legind cu claritate pericolul pe 
care îl reprezenta fascismul 
pentru destinele poporului ro
mân. Partidul Comunist. Român 
a militat statornic pentru unita
tea de acțiune a clasei munci
toare ca factor hotăritor al lup
tei de eliberare antifasciste și 
antirevizioniste.

Acționind in concordanță cu 
Imperativele vremii și in scopul 
evitării catastrofei național-sta- 
tale în cazul invaziei țărilor re
vizioniste. partidul comunist 
s-a orientat spre o activitate 
intensă in rindurile maselor 

populare, spre contacte si legă
turi cu toate organizațiile și 
partidele politice in măsură să 
contribuie la realizarea unui 
front comun de luptă, capabil 
să salvgardeze independența ță
rii și să apere fruntariile ei. 
Acțiunile organizate de partidul 
comunist prin intermediul or
ganizațiilor de masă create, 
conduse sau Influențate de 
P.C.R., cum au fost : Comitetul 
Național Antifascist. Liga mun
cii, Frontul plugarilor, Blocul 
democratic, Comitetul român al 
reuniunii universale pentru pa
ce, Frontul Studențesc Demo
crat ș.a., presa antifascistă, ma
rile întruniri și demonstrații, au 
inrîurit decisiv opinia publică, 
determlnînd o vie activizare a 
mișcării antifasciste.

Starea de spirit antihitleristă 
a maselor a cunoscut o puterni
că expresie in timpul marilor 
demonstrații antifasciste și anti
războinice de la 1 Mai 1939. în 
organizarea manifestației din 
București un rol esențial 
a revenit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cunoscut 
pentru patriotismul înflăcărat și 
capacitatea sa de organizatos, 
dovedite cu prisosință in diferi
tele munci și activități pe care 
i le-a încredințat partidul. Ală
turi de el s-au aflat și alți 
militanțl revoluționari. comu
niști. printre care și tînăra co
munistă Elena 1. Petrescu 
(Ceaușescu). Desfășurate sub lo
zincile : „Vrem România liberă 
și independentă !“. „Jos fascis
mul !“. „Jos agresorul hillerist !“ 
ș.a., manifestațiile de la 1 Mai 
1939 au proiectat în fața opiniei 
publice mondiale imaginea unui 
popor hotărît să-și apere inde
pendența și integritatea, frunta
riile pămintului românesc.

In împrejurările grave create 
de instaurarea dictaturii mili- 
taro-fasciste, aspirațiile poporu
lui român și-au găsit cel mai 
fidel exponent in Partidul Co
munist Român, care a înțeles, 
in toată amploarea, nu numai 
gravitatea situației, dar și mo
dalitatea de a o depăși, prin al
cătuirea unui front, unic al re
zistenței care să antreneze și să 
unească intr-o coaliție organi
zată și activă toate păturile și 
categoriile sociale, toate forțele 
patriotice, democratice ale țării, 
toate partidele, grupările și 
cercurile politice Interesate in 
lupta pentru eliberarea țării de 
sub dominația Germaniei hitle
riste.

în condițiile creșterii mișcării 
de rezistentă împotriva mașinii 
de război hitleriste, ale adinci- 
rii crizei regimului antonescian 
și ale victoriilor armatelor coa
liției Națiunilor Unite, P.C.R. a 
elaborat planul de acțiune în 
vederea declanșării insurecției, 
acest act de eliberare urmind să 
fie opera proprie a întregului 
popor. Revoluția de eliberare 
socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă din august 
1944 a încununat lupta revolu
ționară a clasei muncitoare, a 
tuturor forțelor democratice și 
patriotice in frunte cu comu
niștii, a deschis in istoria pa
triei un făgaș nou. acela al re
voluției și construcției socialiste.

Conf. univ. dr. 
Nicolae PETREANU

Unitatea poporului in jurul 
partidului - istorică înfăptuire 
a „Epocii Nicolae Ceaușescu"

în perioada istorică inaugu
rată de revoluția de eliberare 
socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă, declanșată 
în august 1944, Partidul Comu
nist Român, în deplină concor
danță cu interesele vitale ale 
poporului, cu cerințele legice 
ale dezvoltării societății româ
nești, a acționat pentru unirea 
largă a tuturor forțelor demo
cratice. patriotice, a întregului 
popor în lupta pentru făurirea 
României libere, socialiste. O 
importanță hotăritoare in for
marea și întărirea unității so- 
cial-politice a poporului -a avut 
alianța dintre clasa muncitoare 
și țărănimea muncitoare, oare 
a jucat un rol istoric în lupta 
politică pentru cucerirea pute
rii. în înfăptuirea revoluției so
cialiste, in dezvoltarea forțelor 
de producție, in industrializarea 
țârii și făurirea industriei na
ționale moderne, in cooperati
vizarea și dezvoltarea agricul
turii.

Un factor deosebit de impor
tant în întărirea unității social- 
politice și morale a poporului 
l-a constituit. Îndeosebi după 
Congresul al IX-lea. politica e- 
conomico-socială a partidului de 
dezvoltare in ritmuri înalte a 
forțelor de producție, de repar
tizare și amplasare rațională a 
acestora pe întreg teritoriul ță
rii. pe baza împletirii criteriilor 
economice cd cele de ordin so
cial. Aceasta a asigurat condiții 
egale de muncă și de viață tu
turor cetățenilor țârii, posibili
tatea de afirmare nestingherită 
a personalității umane.

Forța, coeziunea și vitalitatea 
societății noastre socialiste sînt 
indisolubil legate de promova
rea consecventă a unui nobil și 
generos principiu — acela câ 
socialismul, așa cum relevă 
secretarul general a! partidului, 
este opera conștientă a poporu
lui. se construiește cu poporul 
și pentru popor. în ultimii 22 
de ani, care au trecut de la 
Congresul al IX-lea, a fost creaț 
un cadru organizatoric larg de 
afirmare a capacității creatoare 
a oamenilor muncii in tripla lor 
calitate de proprietari, produ
cători și beneficiari, de partici
pare plenară, nemijlocită in 
condiții de deplină egalitate a 
tuturor cetățenilor țârii. fără 
deosebire de naționalitate, a în
tregului popor — unit în Fron
tul Democrației și Unității So
cialiste — la conducerea tuturor 
domeniilor vieții economico-so- 
ciale, a întregii societăți. Per
fecționarea continuă a demo
crației socialiste, sub toate for
mele sale — directe și repre
zentative. economice, politice și 
sociale — asigură afirmarea 
plenară a personalității umane.

în condițiile și pe fundalul 
transformărilor revoluționare 
din anii socialismului, ale adin- 
cirii democrației socialiste, uni

tatea poporului s-a ridicat la 
noi valențe, devenind o unitate 
social-poiitică și morală pe te
meiuri socialiste. Ea exprimă 
structura unitară economică a 
societății noastre socialiste, co
munitatea de interese funda
mentale ale tuturor claselor și 
păturilor sociale, comunitatea 
de idei și convingeri politice, 
morale și spirituale ale oame
nilor muncii. Ea se bazează pe 
egalitatea deplină a tuturor fii
lor patriei.

Partidul nostru, secreta
rul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. bazindu-se 
pe unitatea intereselor funda
mentale ale claselor șl catego
riilor sociale de oameni ai 
muncii, se preocupă permanent 
de armonizarea intereselor a- 
cestora. desfășoară o activitate 
constantă pentru dezvoltarea e- 
chilibrată a tuturor sectoarelor, 
pentru rezolvarea contradicțiilor 
ce apar și realizarea unej con-, 
cordanțe cit mai depline intre 
forțele de producție și relațiile 
de producție și sociale in dez
voltarea generală a societății, 
întărirea continuă a unității po
poralul în jurul partidului se 
afirmă ca o puternică forță mo
trice a progresului social, un 
eficient mijloc de acțiune pen
tru înlăturarea oricăror feno
mene negative, pentru progresul 
continuu al societății noastre.

Astăzi, cind în fruntea parti
dului și a țării se află tovarășul. 
Nicolae Ceaușescu — simbolul 
celor mai înalte aspirații ale 
poporului nostru de libertate și 
dreptate socială, de unitate și 
independență, de pace și cola
borare între popoare, luptătorul 
revoluționar neobosit de ale că
rui gindire și activitate sint 
strâns legate marile izbinzi a’le 
națiunii noastre in construcția 
societății socialiste — unitatea 
social-politicâ a poporului con
stituie o istorică realizare a 
unui timp de construcție și 
creație socialistă, factorul hota- 
ritor al mersului înainte al so
cietății românești pe calea pro
gresului si civilizației.

La cea de-a 69-a aniversare 
a făuririi statului național uni
tar, societatea noastră se prezin
tă mai unită și mai Xpu terni că 
decit oricind, iar România so
cialistă — ca o tară in care po
porul este singur stăpin pe des
tinele sale. Expresia cea mâi 
elocventă o. reprezintă marile 
succese cu care toti oamenii 
muncii întîmpină apropiatul fo
rum al comuniștilor români, 
Conferința Națională a partidu
lui, hotărirea cu care acționează 
pentru înfăptuirea neabătută a 
istoricelor hotăriri adoptate de 
Congresul al XTII-lea al parti
dului. pentru înflorirea și pro
pășirea necontenită a patriei 
noastre unite, independente și 
suverane.

Dr. Gheorqhe SURPAT
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(Urmare din pag. I)

jeluzia că nu sint puține acele acti
vități politico-educative ce rămin la 
jumătatea drumului, adică la furni
zarea de date, de cifre cu privire la 
unele nerealizări. fără să se mai re
curgă la demonstrații și exemplifi
cări concrete, fără să se arate cum 
fiindesc și cum muncesc oamenii, 
cum sa comportă, ce atitudini afir
mă.

De fapt, nu Întotdeauna probleme
le de muncă, de viață ale oameni
lor iși află locul cuvenit in dezba
terile din cadrai învățămîntului po
litic. în cadrul altor activități poli
tice, în întreaga muncă de partid. Se 
organizează discuții individuale cu 
membrii de partid. Dar deseori aces
tea sînt „ajustate" in tiparul unor 
formule ..consacrate", fapt ce deter
mină conturarea unor imagini im
personale. Mai mult, se accentuează 
astfel tendința uniformizatoare in 
activitatea politico-educativâ. Une
ori. în referatele ce pun in dezba
terea adunărilor generale concluziile 
asupra discuțiilor cu membrii de 
partid se constituie Intr-un fel de 
portret unilateral al automulțumi- 
rii, care înfățișează oameni ce... 
se comportă intr-un singur fel, 
eu un singur fel de preocu
pări : participă cu regularitate la 
adunările de partid, la invățămintul 
politic, la alte acțiuni politice si atit. 
Fără nici un fel de nuanțări, fără 
să se spună nici un cuvînt despre 
calitatea acestor acțiuni, despre cum 
învață, cum se pregătesc oamenii și 
cum aplică în muncă, in viată ce au 
învățat. Oamenii — cărora le este

propriu dinamismul, care sînt uni
versuri mereu deschise înnoirilor, 
prefacerilor — sint. în acest fel, 
simplificați și schematizați, fără a 
mai vorbi de tendința de ocolire a 
criticii șî autocriticii.

Toate aceste imagini nu au ce 
căuta în noul cadra de desfășurare 
a muncii politico-educative, a între
gii activități de partid, ce se contu
rează în consens cu noile cerințe ale

și sarcinilor concrete. Munca po
litică se înnoiește, se perfecțio
nează continuu și este firesc ca for
mele și metodele de acțiune sâ fie 
pe aceeași ..lungime de undă" cu a- 
cest proces novator.

Se apelează, azi. tot mal mult. în 
munca politico-educativă. la mijloace 
moderne de informare. Aceste mij
loace asigură cu operativitate date 
dintre cele mai diferite referitoare

cunoștință de cauză, se apucă să le 
dea dispoziții. Viața, experiența ara
tă că. in munca politico-educativâ. 
comoditatea este, de cele mai multe 
ori. principala cauză a lipsei de efi
cientă. Comodul alunecă ușor pe fă
gașul formalismului. Cel ce-și face 
de lucru intr-un birou cu fel de fel 
de hirtii, dialogind cu oamenii de la 
distanță, prin telefon, se va rupe da 
realitate, fie că vrea sau nu vrea.

SPIRIT PARTINIC MOBILIZATOR
dezvoltării societății, în actuala eta
pă. Acest nou cadru permanent și 
pretutindeni situează munca la loc 
de frunte. Munca responsabilă, de 
înaltă calificare și competență, ce se 
dovedește a fi factor determinant nu 
numai în procesul de producție, ci 
și în opera educativă. Și asociază 
muncii acțiunea revoluționară a oa
menilor în folosul oamenilor.

A acționa din această perspectivă 
presupune prezența activă și conti
nuă a activiștilor de partid, a ca
drelor cu munci de răspundere, a 
factorilor educaționali în mijlocul 
oamenilor. Deci a acționa împreună 
cu oamenii.

A aefiona Înseamnă a cunoaște cu 
temeinicie oamenii, specificul mun
cii într-un colectiv sau altul, cerin
țele și exigențele actualei etape.

A acționa Înseamnă a găsi drumul 
cel mai scurt, modalitățile cele mai 
eficienta de realizare a obiectivelor

la eficiența activității desfășurate, la 
comportamentul oamenilor. La se
diile multor comitete de partid din 
întreprinderi, calculatoarele electro
nice trimit, zilnic, date exacte pri
vind producția, productivitatea, con
sumurile. absentele, fluctuația etc., 
etc. Uneori, secretarul unui comitet 
de partid, alte cadre, avînd în față 
tabloul unor dereglări apărate in 
procesul de producție, pe care cal
culatorul le semnalează cu prompti
tudine. ridică receptorul telefonului 
și cer să se acționeze grabnic pentru 
ca lucrurile să se îndrepte. Dar un 
astfel de stil de muncă nu are efi
ciență. Oamenii sînt receptivi la cri
tica dreaptă, sint deschiși către indi
cații competente, la sfaturile celor 
ce vin in mijlocul lor și analizează, 
împreună cu ei, calitatea muncii, 
reușitele sau nereușitele în procesul 
muncii. Dar nu-1 ascultă cu încrede
re pe cel care, dintr-un birou. In ne-

Și. în ultimă Instanță, poate greși 
prin deciziile ce le va lua.

Cum va putea greși și cel care, 
deși se dovedește activ, deși mani
festă bunăvoință, nu se mai pregă
tește și se trezește, astfel. ..descope
rit" in fața problemelor muncii, pen
tru care nu poate să găsească solu
țiile cele mai eficiente. Sau in fata 
oamenilor, negăsind calea de a se 
angaja într-un dialog activ cu ei. in 
spiritul cerințelor timpului prezent.

De nenumărate ori. secretarul ge
neral al partidului s-a referit la ce
rința asigurării unui înalt nivel al 
muncii politico-educative, care să 
devanseze chiar ritmurile dezvoltă
rii economice. O analiză a activității 
desfășurate, făcută din perspectiva 
acestei cerințe, arată că se impun 
măsuri ferme pentru ample perfec
ționări. îndeplinirea exemplară a a- 
cestui obiectiv deosebit de impor
tant presupune o atitudine activă a

tuturor organelor șl organizațiilor de 
partid, cărora trebuie să le fie străi
ne automulțumirea. blazarea, canto
narea în tipare vechi. Și presupune 
îndatorirea de a imprima acestei ac
tivități un spirit militant, revoluțio
nar. mai multă combativitate și in
transigență partinică. Imperativul 
suprem este realizarea unei noi ca
lități a muncii politico-educative, 
promovarea unui stil de muncă re
voluționar in activitatea de partid.

In această perioadă, premergătoa
re Conferinței Naționale. în spiritul 
indicațiilor și orientărilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. se des
fășoară. In întregul partid. In colec
tivele? din întreprinderi și instituții, 
ample dezbateri și acțiuni menite să 
antreneze într-un mod . și mai activ 
toate energiile poporului in marea 
operă de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate. O preo
cupare deosebită se acordă, in acest 
cadru, ridicării la înălțimea exigen
telor subliniate de secretarul gene
ral al partidului a întregii activități 
politico-educative, pentfu a realiza 
o nouă calitate în pregătirea ideolo
gică a comuniștilor, a tineretului, a 
întregului popor. în fața partidului, 
a națiunii se deschid perspective 
largi, sint jalonate mari direcții de 
acțiune,' un program de noi înfăp
tuiri in opera de construcție socia
listă. soluționarea cu competentă a 
problemelor cu care se confruntă în
treaga noastră societate și fiecare 
colectiv de muncă. Este aceasta o 
impresionantă realitate.ee se impu
ne să-și afle o fidelă reflectare în 
munca politico-educativă. în dialo
gul activ cu oamenii, pentru oameni.

Municipiul Alba Iulia a curftscut in ultimii ani - ca de altfel toate lacalito 
patriei — o puternica dezvoltare urbanistică

Foto : Agerr

realitate.ee


SCINTEIA - marți 1 decembrie 1987 PAGINA 5

IN INTÎMPINAREA CONFERINȚEI^ NAȚIONALE A PARTIDULUI

SUCCESE DE PRESTIGIU ÎN PRODUCȚIE
SATU MARE

Remarcabilă premieră tehnică
Prin fructuoasa conlucrare din

tre filiala Satu Mare a Institutului 
de cercetare științifică și inginerie 
tehnologică pentru utilaj minier și 
material rulant Timișoara și Între
prinderea de utilaj minier Satu 
Mare a , inceput fabricația uneia 
din cele mai moderne și complexe 
instalații din cite s-au fabricat pi- 
nă acum in această mare unitate 
industrială. Este vorba de insta
lația de transport pe monorai 
I.T.M.-l. prima de acest fel con
struită in țara noastră. Referin- 
du-se la caracteristicile și perfor
manțele instalației, care atinge pa
rametrii tehnico-funcționali ai ce
lor similare produse pe plan mon
dial. inginerul Mihai Dumitrașcu, 
directorul tehnic al filialei sătmă
rene a institutului, a spus : ..Acest 
tip de transportor, cave funcțio
nează suspendat pe calea de rulare 
tip I—14 tractat cu cablu este des
tinat transportului de materiale șl 
utilaje, precum și de personal tn 
minele de cărbuni. Este conceput 
prin elemente tipizate, puțind fi 
montate in funcție de cerințele 
reale din mină, trenul suspendat 
astfel constituit puțind ajunge lă 
lungimi de transport, variabile pină 
la 2 200 metri. Sarcina maximă de 
transport pe element este de 5.2 
tone, iar acționarea electrohidrau- 
lică permite deplasarea trenului cu 
viteză variabilă de la zero la 2 me

PENTRU REALIZAREA SARCINILOR ECONOMICE^

tri pe secundă, poziția sa de depla
sare pe traseu in galeria minei pu
țind fi urmărită de la pupitrul de 
comandă. Instalația asigură o ușu
rare substanțială a muncii minerilor 
prin transportul și descărcarea ra
pidă a materialelor și utilajelor ne
cesare in abataje, prin deschiderea 
de noi fronturi de lucru, precum 
și prin înlocuirea utilajelor com
plexe uzate. în plus, pentru prima 
oară cu o astfel de instalație se 
asigură și transportul personalului 
in cabine-module de 4. 6 și 8 per
soane. minerii nemaifiind nevoițl 
să se deplaseze pe jos distanțe 
mari în galeriile minei. Nu lipsit 
de importanță este și faptul că in
stalația. fiind suspendată, asigură 
tractarea fără atingerea vetrei ga
leriei, trenul puțind rula chiar si 
pe pante pină la 30 și chiar la 35 
de grade, așa cum este cazul pri
mei instalații montate la mina Vul
can. performanță unică pe plan 
mondial. Autorii ingenioasei insta
lații sînt proiectanții din colectivul 
condus de inginerii Iosif Meszaros 
și Ștefan Șvab, iar realizatorii pri
mei instalații in cadrul secției de 
microproducție a filialei — mais
trul Antoniu Sabău, echipa condu
să de Andrei Valdraf și electricia
nul Dumitru Tătar.

Octav G8UMEZA.
corespondentul „Scinteii”

DRĂGĂȘANI

Titei peste
• • •

Acționlnd cu hotărîre și abnega
ție pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan, oamenii muncii de la 
Schela de producție petrolieră dtn 
Drăgășani — colectiv fruntaș în 
întrecerea socialistă dintre unitățile 
de profil — raportează că în cele 
11 luni din acest an au extras pes
te plan 5 000 tone țiței, 1 500 tone 
gazolină și peste 6.5 milioane mc 
gaze naturale. Producțiile realizate 
suplimentar în această perioadă

CONSTANȚA

„Prahova" - primul petrolier 
de 85000 tdw

Colectivul întreprinderii de con
strucții navale Constanța a livrat 
beneficiarului — întreprinderea de 
exploatare a flotei maritime 
NAVROM — prima navă-petrolier 
de 85 000 tdw — „Prahova". Con
struită la indicația secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, noul tip ’ de 
navă este echipat cu motoare, in
stalații și aparatură de navigație 
fabricate in țară. Nava are o lun
gime de 228 metri, lățimea de 43 
metri, iar înălțimea de 19 metri 
și este acționată de un motor de 
15 200 CP. fabricat la Reșița. Petro
lierul dispune de aparatură de na- 

1

prevederi
sint rezultatul măsurilor șl solu
țiilor tehnice adoptate pentru mă
rirea debitelor Ia sonde și creș
terea factorului final de recupe
rare. Cu aceste depășiri de plan 
petroliștii din Drăgășani și-au în
deplinit angajamentul asumat pe 
întregul an la principalii indicatori 
de plan. Totodată, au fost pregă
tite condițiile trecerii la realizarea 
planului de producție pe anul vi
itor. (Agerpres) 

vigație prin satelit, pilot automat, 
instalații radar și cabine conforta
bile pentru membrii echipajului, 
în prezent, npvaliștii constănțeni 
lucrează la premontaju! bloc-secții- 
lor primei nave mineralier de 
165 000 tdw, cea mai mare navă 
maritimă care se realizează in 
România, după un proiect elabo
rat de ICEPRONAV Galați, con
strucția sa implici nd participarea a 
numeroase unități economice din 
ramurile de vîrf ale economiei, 
cum ar fi electronica, electrotehni
ca, siderurgia etc. (George Mihă- 
escu).

TELEGRAMA
Primul-ministru al 

Republicii Socialiste 
Constantin Dăscălescu. 
telegramă din partea primului-minis- 
tru al Republicii Turcia, Turgiit 
Ozal, prin care îi adresează sincere 
mulțumiri pentru mesajul transmis 
cu ocazia celei de-a 64-a aniversări 
a proclamării Republicii Turcia. îm
preună cu cele mai bune urări. In 
telegramă se exprimă încrederea că 
relațiile prietenești statornicite intre 
țările noastre se vor dezvolta în 
continuare, pe multiple planuri.

Guvernului 
România, 

a primit o

Cronica zilei
Luni s-a Încheiat tn Capitală cea 

de-a XlX-a ediție a Concursului de 
creație pentru filmul de scurt-me-, 
traj, dotat cu „Cupa de cristal". 
Concursul a antrenat un mare nu
măr de creații cu tematică diversă, 
peste 120 dintre acestea intrind în 
faza finală.

La categoria filmului documentar, 
premiul special al juriului pentru 
reportaj politic a revenit peliculei 
„Solie de pace și colaborare in țâri 
din Asia (India, Birmania, Nepal)", 
iar premiul I și „Cupa de cristal" au 
fost atribuite scurt-metrajulul „18 
ani — stop cadru", documentarului 
științific „Mixoame atriale", pelicu
lelor de desene animate „Baladă" și 
„Pădurea cintă". filmului publicitar 
turistic „Semenic", celor privind pro
tecția muncii — „Ora H— cauză și 
efecte", circulația rutieră — „Bici
cleta, prietena copiilor", precum și 
filmului didactic „Holografia".

tv
20.00 Telejurnal. în intîmpinarea fo

rumului comuniștilor
20.20 Tara întreagă intimplnă Confe

rința Națională a partidului.
20.35 E scris pe tricolor Unire • 1 De

cembrie 1918 — l Decembrie 1987.
20,55 Odă Marii Uniri (color).
21.35 Generația Epocii Nicolae Ceaușescu 

Tinerețe revoluționară — reportaj 
(color)

21.50 Telejurnal

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

îmi este plăcut să vă adresez cele mai sincere mulțumiri pentru nobilele 
sentimente cuprinse in amabilul mesaj pe ca're ați avut bunăvoința să mi-1 
transmiteți la sfîrșitul vizitei dumneavoastră în țară noastră.
* Sînt convins că discuțiile pe care le-am purtat împreună, intr-o at
mosferă de prietenie și înțelegere deplină și în spiritul politicii de dialog 
și consultare statornicite între noi. vor conduce la rezultate pozitive în 
viitorul apropiat ca urmare a relațiilor deosebite existente Intre poporul 
român și poporul egiptean, care ml se alătură în a vă exprima recunoștința 
noastră pentru contribuția ce o aveți la menținerea acestor bune raporturi 
și la dezvoltarea cooperării bilaterale in toate domeniile.

Noi apreciem, de asemenea, domnule președinte, atașamentul dumnea
voastră la cauza întăririi înțelegerii și cooperării internaționale, spre binele 
omenirii și al consolidării securității și păcii mondiale.

Vă rog să primiți, dragă prietene, cele mai bune urări de sănătate și 
fericire pentru dumneavoastră și pentru doamna Ceausescu, de progres și 
prosperitate pentru poporul român prieten.

MOHAMED HOSNI MUBARAK

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului turc și al meu personal, doresc să vă mulțumesc 
pentru amabilul dumneavoastră mesaj de felicitări transmis cu ocazia celei 
de-a 64-a aniversări a proclamării Republicii Turcia.

Folosesc acest prilej pentru a reafirma convingerea că relațiile de prie
tenie și cooperare dintre Turcia și România. întărite și mai mult prin re
centa dumneavoastră vizită în țara noastră, vor continua să se dezvolte, în 
avantajul reciproc al popoarelor, noastre.

Permiteți-mi, de asemenea, să vă adresez cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de progres și prosperitate continuă poporului 
roman prieten.

KENAN EVREN
Președintele Republicii Turcia

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 1 decembrie, ora 20 — 4 
decembrie, ora 20. în tară : Vremea 
va intra intr-un proces, de răcire, iar 
cerul va fi mai mult noros. Vor cădea 
precipitații sub formă de ploaie, cu 
caracter local în sudul și estul tării 
și pe arii mal restrinse in celelalte 
zone. în partea a doua a intervalului, 
în nordul, centrul și estul țării, ploile 
se vor transforma local in lapoviță și 
ninsoare. Vîntul va prezenta unele in

tensificări în regiunile estice în ulti
ma zi, cu viteze pină la 70 km/h din 
sector nord-est. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse, în general. între mi
nus 3 și plus 7 grade, jar cele maxi
me între 2 și 10 grade, mai ridicate in 
prima zi. în zonele depresionare se va 
produce ceață. în București : Vremea 
va intra intr-un proces de răcire, iar 
cerul va fi mai mult noros. Temporar 
va ploua, iar spre sfîrșitul intervalu
lui condițiile meteo devin favorabile 
transformării ploii în lapoviță și nin
soare. Vîntul va prezenta filele inten
sificări la sfîrșitul intervalului din 
sectorul estic. Temperaturile ■ minime 
vor oscila între 3 și 6 grade, iar cela 
maxime între 5 și 9 grade.

Răspundere și pricepere ‘ RECUPERAREA, RECONDIȚIONAREA 
gospodărească în ȘI REFOLOSmEA MATERIALELOR!

Valorificarea superioară a rezervelor de materii prime și materiale de 
care dispune economia noastră naționala implică astăzi atit tehnologii noi, 
mai eficiente, aplicate in procesele de producție, cit și o mai bună orga
nizare în activitatea de recuperare, recondiționare și refolosire a materiale
lor. Și nu doar a celor care rezultă din procesele tehnologice de prelucrare, 
ci și a oricărui material - metalic, textil, plastic etc. - din gospodăriile 
populației. Cerința esențială, subliniată de conducerea partidului, de a asi
gura in unele sectoare ale economiei cel puțin 50 la sută din cantitatea

necesară de materiale prin recuperare, recondiționare și refolosire privește, 
așadar, spiritul gospodăresc al muncitorilor și specialiștilor, al tuturor oame
nilor muncii, al fiecărui cetățean, lată de ce, pentru asigurarea bazei de 
materii prime și materiale trebuie să se dea dovadă de mai multă ordine 
și inițiativă, de spirit organizatoric, astfel incit acțiunile de recuperare, recon
diționare și refolosire a materialelor să asigure cel puțin realizarea indica
torilor de plan stabiliți pentru acest sector de activitate.

ACTUALOTATEA SPORTIIVĂ

MARAMUREȘ

Rezultate bune, dar și perfecționări absolut necesare
în județul Maramureș. consiliile 

populare, organizațiile de masă și 
obștești acordă o atenție sporită ac
țiunilor de recuperare a materiale- 
or, subliniindu-le marea importan- 
ă economică. Ca rezultat, fntre- 
irinderea județeană de resort a 
cupat, anul trecut, locul doi tn 
ntrecerea socialistă. Tot de aici a 
ornit anul acesta chemarea la în- 
recere către toate unitățile de profil 
in țară. Ceea ce obligă, desigur, la 
icnținerea activității la un nivel 
ldicat. Iar rezultatele obținute pe 
pimul semestru al anului sint po- 
ative : la toate, sortimentele s-au 
aținut depășiri substanțiale față de 
a^eași perioadă a anului trecut. De 
exemplu, la hirtie s-a obținut o de
pășire de 51 la sută.
I Cum sint onorate. In continuare, 
Angajamentele in ce privește colec
tarea din gospodăriile populației 7 
In raidul întreprins in municipiile 
Baia Mare. Slghetu Marmației și în 
citeva așezări rurale din județ ne-au 
stat in atenție citeva probleme : ce 
soluții practice, ce forme și moda
lități concrete se folosesc, cum se 
face simțit sprijinul acordat de con
siliile populare, de celelalte organi
zații de masă și obștești pentru 
atragerea, in circuitul economic, a 
tuturor materialelor recuperabile de 
Tu i

ORGANIZARE BUNA. REZULTA
TE PE MĂSURA. însoțiți de direc
torul întreprinderii județene. Szasz 
Zoltan. ne deplasăm la citeva puncte 
de colectare din municipiul Baia 
Mare. In cartierul Decebal. la o 
rulotă, agentul colector T. Irimuș ne 
informează că.'in numai trei zile, a 
preluat 1 200 kg de fier vechi și alte 
materiale diferite. Ne convingem că 
rulota este judicios amplasată, cetă
țenii cunosc orarul de funcționare, 
serviciul se' desfășoară operativ. 
Aceeași organizare bună întilnim și 
in cartierele Bogdan-Vodă și Săsar. 
în acest sens, directorul întreprin
derii tine să precizeze :

— în municipii și orașe am ampla
sat atit centre fixe, cit și mobile de 
colectare — in zonele aglomerate, in

VASLUI

Desfășurindu-se in mod sistematic 
și pe scară largă, in toate localitățile 
urbane și rurale, în întreprinderi, 
instituții, școli, cartiere, acțiunea de 
recuperare și valorificare a materia
lelor refolcfsibile se soldează cu bune 
rezultate și in județul Vaslui. Prin 
organizarea unor zile și săptămini 
record, cu participarea intensă a 
populației, a organizațiilor de femei, 
de copii și tineret, au fost colectate 
pină acum și valorificate prin între
prinderea județeană de specialitate 
cantități de materiale refolosibile 
superioare perioadei corespunzătoa
re a anului precedent. Valoarea le
tală a acestora este cu aproape 2 
milioane lei mal mare — aflăm de 
la corftlucerea intreprinderii Au fost, 
astfel, expediate economiei naționa
le 51 200 tone oțel. 2 840 tone fontă, 
320 tone cupru. 110 tone bronz. 380 
tone aluminiu și alte diverse mate
riale. Un obiectiv la îndeplinirea că
ruia o contribuție importantă aduc 
cetățenii de toate vîrstele este co
lectarea hirtiei și cartoanelor. Spre 
fabricile prelucrătoare au fost, li
vrate, pină în prezent, peste 2 600 
tone.

Situația realizărilor pe primele 
trei trimestre relevă un aspect 
demn de reținut : la toate repe
rele, in dreptul rubricii „reali
zat" se Înscriu cifre superioa
re planului. Spre exemplificare, ne 
oprim la cantitățile de oțel recupe
rate din gospodăriile populației și 
predate suplimentar centrelor de co

piețele agroalimentare. la grupuri 
de blocuri, magazine, unități școlare, 
in zonele cu locuințe individuale, iar 
in mediul rural — in fiecare loca
litate. Numai in Baia Mare sînt 11 
rulote, care, după un program afișat, 
sint deplasate, prin rotație. în dife
rite locuri din cartiere. Am trecut 
la confecționarea unui tip de contei- 
ner cu despărțituri și spații separate 
— pentru hirtie și sticlă — spre a 
ușura selectarea acestora. în zilele 
acestea, băimărenii vor putea folosi 
un nou tip de conteiner cu cinci 
compartimente, avind un design 
plăcut, care se vor incadra mai bine 
în estetica străzilor.

Am căutat, de asemenea, ca tn mu
nicipii și orașe să se asigure bazele 
necesare pentru depozitarea mate
rialelor colectate. Astfel, la Baia 
Mare, cu acordul consiliului popu
lar. pe un loc viran. Întreprinderea 
noastră a construit depozite, precum 
și rampe de încărcare și descărcare.

A VENI ÎN INTÎMPINAREA 
CETĂȚEANULUI. „Pină nu de mult, 
ne spunea Valeria Costin, șefa birou
lui plan al I.J.V.M.R., mulți cetă
țeni nu prea cunoșteau activitatea, și 
unii nici chiar existența intreprin- 
derii noastre. De aceea, am trecut 
la acțiuni de popularizare .— prin 
asociațiile de locatari, prin comitete
le de cetățâni ori. pur și simplu, 
venind in intîmpinarea cetățenilor. 
Cum ? Prin Exploatarea de gospodă
rie comunală — Baia Mare am Îm
părțit asociațiilor de locatari peste 
3 000 de saci marcați, care au fost 
plasați in „casele scărilor" pentru 
colectarea cioburilor de sticlă și a 
materialelor din hirtie și carton. 
Rezultatele sînt foarte bune. De ase
menea. pentru colectarea preselecta- 
tă. pe sorturi, direct de la populație 
ori de la locul de producere a ma
terialului refolosibil (mai ales in 
unitățile in care se lucrează cu 
sticle), am amplasat conteinere si 
microconteinere cu inscripția pentru 
tipul de material".

Același spirit gospodăresc, aceeași 
Înțelegere a însemnătății acțiunilor 
de colectare a materialelor refolosi- 

Fiecare cetățean — un participant activ
lectare : în municipiul Vaslui s-au 
predat suplimentar 30 tone, la Bir- 
lad — 18 tone, la Huși — 10 tone, 
Ia Negrești — 4, iar U.J.C.M. — 19 
tone. Dar cele mai substanțiale de
pășiri au fost obținute de organiza
țiile U.T.C. (peste 2 400 tone), pio
nieri (2 500 tone) și sindicale (960 
tone).

Cum s-a ajuns la aceste bune re
zultate ?

— Pornind de la realitatea că. tn 
Întreprinderile industriale, activita
tea de recuperare și valorificare a 
materialelor refolosibile este, in ge
nere. mai bine organizată și urmă
rită. se bucură de o mai mare aten
ție — r.e spune Constantin Dăniciuc, 
vicepreședinte ai consiliului jude
țean de control muncitoresc, ne-am 
concentrat eforturile spre activiza
rea celorlalte sectoare, al căror a- 
port poate și trebuie sporit In aceas
tă acțiune de mare importanță eco
nomică. Astfel, o dată cu acțiunile 
de popularizare a legii șl prevederi
lor in vigoare, am îndrumat condu
cerea intreprinderii de specialitate 
spre organizarea și asigurarea unui 
cadru corespunzător desfășurării a- 
cestei activități. Dar cea mai mare 
atenție am acordat-o antrenării in 
măsură mai mare, la acțiunea de 
colectare a materialelor refolosibi
le. a consiliilor populare, organiza
țiilor de masă și obștești, a popu
lației. Fiindcă în acest sector sint 
frică multe rezerve nevalorificate. 
Reorganizarea, modernizarea șl re

bile am lntîlnit-o șl in localitățile 
rurale, ca. de pildă, la Moisei ori la 
Birsana și Strîmtura.

ZILE-RECORD ALE RECUPERĂ
RII. Colectarea materialelor este o 
acțiune continuă. Pentru a stabili o 
legătură sigură și eficientă cu cetă
țenii s-au stabilit atit la orașe,, cit 
și la sate zile precise de colectare 
de la public. Ziua de joi a fiecărei 
săptămini are această destinație. în 
această zi. reprezentanții întreprin
derii, in strînsă conlucrare cu depu
tății, comitetele de țetățeni, asocia
țiile de locatari și organizațiile de 
masă și obștești trec prin fiecare 
cartier, fiecare uliță. Eficiența este 
asigurată de faptul că mijloacele' de 
transport ale I.J.V.M.R. ajung Ia 
poarta cetățeanului, iar plata se face 
pe loc, scutindu-1 de pierderea de 
timp cu transportul. Cum s-ar zice, 
„dacă uită cetățeanul, nu uită între
prinderea".

O altă inițiativă este aceea de a 
amplasa mijloace de transport pen
tru colectarea de materiale refolo- 
sibile în tirgurila sătești. Astfel, de 
pe toate văile Maramureșului, omul 
vine ca întotdeauna la tirg, dar 
acum, la plecare, pune în căruță și 
ceea ce nu-i mai folosește acasă, in 
gospodărie.

MICA METALURGIE DE LÎNGĂ 
MARILE UNITĂȚI METALURGICE. 
La marginea municipiului Baia 
Mare. întreprinderea județeană de 
recuperare și valorificare a materia
lelor refolosibile „Maramureș" a 
organizat o unitate metalurgică, ce 
și-a propus să livreze beneficiarilor 
din industrie metalele în formă... 
prefabricată. Este vorba de o unitate 
proprie in care, aplicindu-se metoda 
pirometalurgică, se fac calupuri de 
aluminiu și de zinc. Tot aici, pornin- 
du-se de la buna colaborare cu 
Institutul de cercetări, proiectări și 
inginerie tehnologică pentru mine
reuri neferoase Baia Mare, este in 
curs de realizare o stație-pllot care 
va recupera din diverse materiale 
conținutul de cupru și de zinc și il 
va preda flotațiel. Oxidul de siliciu 
care va rămine — nisipul cuarțos — va 

distribuirea teritorială a punctelor 
de colectare, conlucrarea directă cu 
conducerile unităților și, mai cu sea
mă, inițierea. în fiecare unitate din 
sfera activităților sociale — invă- 
țămint. comerț, prestări de servicii, 
instituții administrative, cultural-ar- 
tistice etc. — ca și in fiecare comună, 
a unor zile și unor săptămini record 
au condus la participarea unui nu
măr tot mai mare de cetățeni la ac
țiunea de colectare a materialelor 
refolosibile. In acest fel. printr-o 
muncă mai bine organizată, susți
nută. concretă și stăruitoare, in 
foarte multe localități, intre care 
Vaslui. Birlad, Huși, Negrești. Mur- 
geni, Fălciu, Tutova. recuperarea 
materialelor refolosibile ocupă un 
loc din ce in ce mai important pe 
agenda organizațiilor de masă și 
obștești, a consiliilor populare, a de- 
putatilor, a asociațiilor de locatari.

Este o realitate : dintre localitățile 
județului, bune rezultate și cea 
mai bună experiență în acțiunea 
de recuperare a materialelor refolo
sibile există în municipiul Vaslui. 
Explicația ? în primul rind, rezulta
tele bune obținute au la bază o bună 
organizare. Organizare ce porneșțe 
incă de la întocmirea planului, care 
nu este general, ci concret și deta
liat pe fiecare întreprindere, insti
tuție. organizație de tineret sau fe
mei. Afișarea și cunoașterea din 
timp de către fiecare colectiv, fie
care cetățean a cantităților de ma
teriale ce urmează a fi recuperate. 

constitui o prețioasă materie primă 
pentru industria de materiale refrac
tare. Interesantă și preocuparea de 
a recupera cuprul și materialul plas
tic din cablurile telefonice (care se, 
aduc aici din toată țara). în aceeași 
unitate se sortează, se balotează și 
se prelucrează plasticul prin granu- 
lare. se dezmembrează organe de 
mașini, cu alte cuvinte se face o 
pregătire In vederea reintroducerii 
lor mai rapide in circuitul de pro
ducție.

O „FRÎNĂ" NEDORITA ÎN ME
CANISMUL RECUPERĂRII. Aflîn- 
du-ne la centrul de colectare din 
municipiul Sighetu Marmației, con
statăm insă unele stări de lucruri mai 
puțin îmbucurătoare. În primul rind 
abia am putut intra in sediul cen
trului, deoarece... materialele recu
perate ajungeau, îngrămădite, pină 
la poartă. De c ce această stare 
de lucruri ? il întrebăm pe Petru 
Ardelean, șeful unității. „Noi adu
năm materiale, dar ne împotmolim 
la transport, ne explică el. Avem în 
stoc 140 tone de fier, iar alte mate
riale stau și așteaptă".

Asemenea „gîtuiri" au, firește, 
repercusiuni nefavorabile asupra ac
tivității centrelor de colectare din 
teritoriu. Nu o dată cetățenii sint 
puși în situația de a se întoarce 
acasă de la centrele de colectare cu 
sacoșele pline de materiale refolosi
bile. „Nu mai preluăm, li se spune. 
Nu avem unde )e depozita".

O situație asemănătoare și la Baia 
Mare. Dacă fierul, cuprul, alama, 
bronzul, apoi hîrtia și sticla au un 
drum direct spre valorificare, nu 
același lucru se poate spune despre 
anvelopele cu inserție metalică și 
alte materiale care stau în stocuri, 
blochează spatii, sute de1 tone aștep- 
tînd drumul valorificării. Apelurile 
repetate ale I.J.V.M.R. către benefi
ciari nu au avut incâ rezultatele 
cuvenite. Ar fi păcat ca efortul 
atitor oameni să nu aibă eficiența 
așteptată de economia națională.

Gheorqhe PĂRJA
corespondentul „Scinteii”

precum și informarea permanentă. 
Ia zi, asupra rezultatelor înregistrate 
contribuie la stimularea cetățenilor, 
la creșterea răspunderii acestora 
pentru îndeplinirea planurilor de re
cuperare a materialelor refolosibile. 
După cum ne preciza Viorel Haotă, 
șeful centrului de colectare Vaslui 
a materialelor recuperabile, un nu
măr tot mai mare de cetățeni vin, 
din proprie inițiativă, și predau di
ferite materiale Inutilizabile aduna
te de prin gospodării. „Firește, și noi. 
cei de Ia centrul de colectare — re
marcă interlocutorul — ne străduim 
să venim in intîmpinarea cetățeni
lor prin respectarea cu strictețe a 
programelor de funcționare a punc
telor de colectare. în același timp, 
fiecare școală, asociație'de locatari, 
organizație de tineret sau sindicat 
are o anumită zi «pezervată» în ex
clusivitate, cind reprezentanții cen
trului vin, Îndrumă nemijlocit și a- 
jută la organizarha. ridicarea și 
transportul operativ al cantităților 
colectate". în acest fel. prin partici
parea mai intensă a maselor largi 
de cetățeni din municipiu au fost 
colectate și predate de la începutul 
anului și pînă în prezent peste pre
vederile planului : 6 600 tone oțel,
16 tone cupru. 20 tone bronz, 340 
tone maculatură și alte multe ma
teriale.

Petru NECULA
corespondentul „Scinteii"

Campionatele naționale 
de iotbal

• Divizia A. în urma rezultatelor În
registrate în etapa a 13-a (duminică : 
Sportul studențesc — I'lacăra 2—0 ; 
F.C.M. Brașov — F.C. Argeș 1—1 ; 
Politehnica — Universitatea Cluj- 
Napoca 1—0 : Petrolul — Victoria 
1—0 ; Oțelul — S.C. Bacău 1—1 ; Cor- 
vinul — Universitatea Craiova 4—0 ; 
F.C. Olt — A.S.A. Tg. Mureș 3—2), 
pe primele trei locuri în clasament : 
Steaua (25 p), Dinamo (24 p). Oțelul 
(16 p), iar pe ultimele locuri : 13 — 
A.S.A. ; 14 — Sportul studențesc ; 15 
— Petrolul ; 16 — S.C. Bacău (fie
care cu cite 9 p) ; 17 — Rapid (8 p) ; 
18 — C.S.M. Suceava (7 p). Miine este 
programată etapa a 14-a, dominată 
de derbiul Dinamo — Steaua, ce se 
va desfășura pe stadionul din șos. 
Ștefan cel Mare. Celelalte partide ale 
etapei sînt următoarele : A.S.A. Tg. 
Mureș — Petrolul, C.S.M. Suceava — 
Corvinul, F.C. Argeș Pitești — Spor
tul studențesc, Victoria București — 
F.C.M. Brașov, Flacăra Moreni — Po
litehnica Timișoara, Universitatea 
Cluj-Napdca — Rapid, S.C. Bacău — 
F.C. Olt, Universitatea Craiova — 
Oțelul.
• Divizia B. După 15 etape, luptă 

foarte strinsă pentru primele locuri 
ale clasamentelor celor trei serii. Po
litehnica Iași (victorioasă in depla
sare. la Piatra Neamț. 2—1 cu 
Ceahlăul) și F.C.M. Progresul Brăila 
(3—1 „acasă" cu Olimpia Rîmnicu 
Sărat) au totalizat cite 20 de puncte 
și ocupă locurile 1 și 2 (ieșenii au 
golaveraj mai bun) în clasamentul 
seriei T. Le urmează, cu cite 19 
puncte (despărțite de golaveraj) 
Steaua Mizil, F.C. Constanța și Uni
rea Focșani. în seria a Iî-a, Jiul 
Petroșani revine in frunte (21 puncte, 
golaveraj 27—14), ca urmare a vic
toriei pe teren propriu (4—1) in fata 
echipei Sportul muncitoresc Caracal. 
O secundează (tot cu 21 p), dar golave
raj mai slab) Inter Sibiu, sibienii 
acumuiînd ambele puncte în urma 
victoriei în deplasare (1—0 la Bucu
rești, cu Autobuzul). Le urmează, cu 
cite 19 p. Electroputere Craiova (8—1, 
scorul etapei, la Craiova cu A.S. Dro- 
beta-Turnu Severin) și C.S.M. Pan
durii Tg. Jiu, care a pierdut cu 1—0 
la București cu Mecanică Fină. în 
seria a III-a, conduce în continuare.

Salonul de toamnă al artiștilor plastici reșsteni
In cadrul celei de-a XVII-a edilii 

a zilelor culturii „Permanențe re- 
șitene". manifestare desfășurată 
sub auspipiile Comitetului pentru 
cultură și artă al județului Caraș- 
Severin. la Galeriile de artă din 
municipiul Reșița a avut loc ver
nisajul salonului de toamnă al 
artiștilor plastici reșiteni. organizat 
de cenaclul Uniunii artiștilor plas
tici din localitate. în sălile care 
găzduiesc această manifestare de
venită tradițională au fost reunite 
lucrări de pictură, sculptură și

cinema teatre
® Vulcanul stins: SCALA (11 03 72)
— 9: U: 13: 15; 17; 19. favorit 
(45 31 70) — 9; 11; 13: '5: 17: 19. GLO
RIA (47 46 75) - 9: 11 : 13; 15: 17: 19
• Program special pentru copii si ti
neret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15; 17: 19
• Cetatea ascunsă : DRUMUL SĂ
RII (31 23 13) — 15; 17; 19. PACEA 
(71 30 85) - 9: 11 ; 13; 15: 17: 19
O Secretul Iul Nemesis : GIUI.vstj 
(17 55 46) — »: 11,30: 14: 16.30: 19. FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9: 11.30: 14; 
16,30; 19
• Moromețil : VIITORUL (10 67 40)
— 15: 18
® Figurant» : MUNCA <21 50 97) — 
15: 18
• Cale liberă : FLAMURA (85 77 12)
— 9; ii; 13: 15: 17: 19
• Anul soarelui liniștit : MIORIȚA 
(14 27 14) —9:11: 13; 15: 17: io
• O logodnică pentru print : TIM
PURI NOI (156110) — 9; 11; 13; 15: 
17; 19
'• Vraciul : STUDIO (59 53 15) — 10: 
13; 16; 18,45
® Acțiunea „Edelstein" : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15: 17: 19
e lartă-mă : UNION (13 49 04) — 9: 
II: 13: 15: 17: 19
® Paso Doble pentru trei : COTRO- 
CENT (49 48 48) — 15: 17: 19
• Eroi îndrăgiți ai ecranului : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11: 13: 15: 17: 19 

cu 23 p. F.C. Bihor (4—0 Ia Oradea 
cu Gloria Reșița), urmată, la trei 
puncte, de Gloria Bistrița (meci 
egal, 2—2. la Tîrnăveni, cu Chimica), 
U.T.A. (învinsă cu 1—0 la Cărei) și 
C.S.M. .Reșița (2—0 acasă cu Dacia 
Mecanica Orăștie), totalizează 19 
puncte și se află pe locurile 3, res
pectiv, 4. Etapa a 16-a în divizia B 
va avea loc duminică, 6 decembrie,

★
PATINAJ. în prima zi a competi

ției internaționale de patinaj viteză 
„Cupa Varșoviei", ce reunește în ca
pitala poloneză concurenți din șase 
țări, două victorii românești : in 
proba feminină de 500 m — Ileana 
Cleteșteanu, cu timpul de 44 ’77/100 
(urmată de olandeza Marga Prooter 
în 44’’88/100), și la T 500 m — Mihaela 
Dascălu, in 2’15”50/100 (urmată de 
coechipiera sa Cerasela Hordobetiu — 
2T6”83/100. La multiatjon conduce 
Dascălu, urmată de Hordobețiu și 
Prooter. în concursul masculin, proba 
de .3 000 m a fost cîștigată de polo
nezul Krisak (4’15”52/100). urmat de 
olandezul Hogerbort — 4’23”25/100 și 
Tiberiu Becze (România) — 4’23”29/ 
100.

HANDBAL • Turneul internațio
nal masculin de handbal de la Haar
lem (Olanda) a fost ciștigat de se
lecționata României, urmată în cla
samentul final de formațiile Cehoslo
vaciei. Poloniei. Olandei. Belgiei și 
Turciei. în meciul decisiv, handba- 
liștii români au întrecut cu scorul de 
23—18 (12—7) echipa Cehoslovaciei. 
• în etapa a 10-a a campionatului 
masculin de handbal al R.F. Germa
nia. echipa Tusem Essen, viitoarea 
adversară a formației Steaua Bucu
rești în „Cupa campionilor euro
peni", a învins tn deplasare cu sco
rul de 21—20 (13—10) echipa M.T.S.V. 
Schwabing.

RUGBI. în penultima etapă a tu
rului campionatului diviziei A la 
rugbi s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Steaua — Dinamo 24—22 ; 
Sportul studențesc — R.C. Grivița 
Roșie 10—19 ; Universitatea Timișoa
ra — Contactoare Buzău 10—9 ; 
C.S.M. Suceava — Știința Petroșani 
9—0 ; Politehnica Iași — Farul Con
stanta 18—9 ; C.S.M. Sibiu — Știința 
CEMIN Baia Mare 19—22. In clasa- 

design realizate de Petru Galiș. 
Iulian Cojocaru. Petru Comlsarski, 
Nicolae Ungur. Tiberiu Ortvos, 
Aglae Corneanu, Ion Bobeică. 
Elena Stânescu. Traian Baia. Stela 
Saroși, Ion Prodan și Constant 
Dîmboianu. în prezența unui nu
meros public, preocupările și reali
zările din ultimul timp ale artiști
lor plastici reșiteni au fost pre
zentate de criticul de artă Deliu 
Petroiu din Timișoara. (I. D. Cucu, 
corespondentul „Scinteii"). 

ment conduce Steaua (cu 28 puncte), 
urmată de Dinamo (26 puncte) și R.C. 
Grivița Roșie (23 puncte).

ȘAH. După 14 runde. în campiona
tul republican masculin de șah de la 
Predeal conduce marele maestru Flo
rin Gheorghiu cu 8,5 puncte, urmat 
de Ovidiu Foișor — 8 puncte. In
runda a 14-a, Gheorghiu a remizat 
cu Paviov, egalitatea fiind consem
nată și în partida Foișor — Nicolaide, 
in timp ce Ștefanov l-a învins pe 
Șubă, iar Griimberg a pierdut la Du- 
mitrache.

POLO PE APĂ. în meci retur pen
tru finala „Cupei campionilor euro
peni" la polo pe apă. echipele Span
dau din Berlinul occidental și Sisley 
Pescara au terminat la egâlit'ate 9—9 
(3—2, 2—2, 0—2, 4—3). învingătoare 
In prima partidă cu 12—10, formația 
italiană Sisley cucerește trofeul.

TENIS. „Turneul campionilor" la 
tenis pentru tineret s-a încheiat in lo
calitatea vest-germanâ Friedrichsha
fen cu victoria austriacului Thomas 
Muster, care l-a Întrecut în finală 
cu 6—4. 4—6. 7—5, 6—2 pe suedezul 
Jonas Svensson.
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• Teatrul Național (14 71 71, sala A- 
telier) : Pe la ceasul cinci spre sea
ră — 18
• Filarmonica ,.George Enescu* 
(15 68 73. sala Studio): „Zilele artei 
muzicale românești*. Tn cinstea Con
ferinței Naționale a Partidului Co
munist Roman. „Tribuna tinerilor 
compozitori* (XIV) — 17
« Teatrul de operetă (13 63 48. bd. 
N. Bălcescu nr. 2) : Prințesa circu
lui — 18
O Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : An
chetă asupra unui tinăr care nu a 
făcut nimic — 18
<9 Teatru] de comedie (16 64 60) : O 
dragoste nebună, nebună, nebună 
~ 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Ana-Lia — 18,30
<9) Teatrul „C. I. Nottara* (59 31 03, 
sala Magheru) : Necazurile unui în
drăgostit — 18 ; (sala Studio) : Acești 
îngeri triști — 17.30
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, 
în sala Teatrului Mic) i Și totuși o 
mare iubire — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Muzicanții veseli — 8.30 ; Pistruia
tul — 15
9 Teatru] „Țăndărică" (11 12 04. .sala 
Cosmonauților) : Cartea cu jucării 
— 15
• Circul București (10 41 95) : A so
sit circul !“ — 18.30

Ciștigurile întregi revin obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea ciș- 
tjgurilor este cuprinsă 
nominală a obligațiunilor 
gătoare.

Plata cîștigurilor se 
prin sucursalele, filialele 
C.E.C.

și. valoarea 
ieșite cîști-

efectuează 
și agențiile

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au pumerele cu
rente cuprinse între 81—225' la con
fruntarea cu lista oficială, primul 
zero de la serie nu se ia in consi
derare.



SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ
A REPUBLICII CENTRAFRICANE

încheierea lucrărilor Congresului 
P. C. Japonez

Tovarășul Kenji Miyamoto a fost reales în funcția de președinte 
al C.C. al partidului

Acțiuni și luări de poliție pentru
încetarea cursei înarmărilor

Oprirea cursei înarmărilor și trecerea la măsuri de dezarmare. In pri
mul rind nucleară, asigurarea unei reale destinderi, a securității si păcii 
constituie obiective majore ale mișcării antirăzboinice, care se manifestă 
sub diverse forme, in numeroase țări ale lumii.

„Pentru o lume nenucleara și fără violență"
MOSCOVA. — La Tașkent s-au 

încheiat lucrările conferinței inter
naționale cu tema ..Pentru o lume 
nenucleară și fără violentă", la 
care au participat personalități po
litice și reprezentanți ai unor or-
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ganizații obștești din numeroase i 
țări. în cadrul dezbaterilor s-a sub- ’ 
liniat necesitatea unirii eforturilor1 
celor mai largi pături ale opiniei 
publice internaționale pentru asi
gurarea păcii și dezarmării.

„Cultura împotriva războiului"
BONN. — La Hanovra a avut loc 

un congres international pe tema 
..Cultura împotriva războiului — 
știința în favoarea păcii", relatează 
agenția D.P.A. Intr-un manifest, 
adoptat în încheierea lucrărilor 
congresului, oamenii de cultură sînt 
chemați să participe la dezvoltarea 
unei filozofii și culturi a păcii.

Totodată, participant!! s-au pro
nunțat în favoarea reducerii cu 50 
la sută a armelor nucleare strate
gice. eliminării armelor nucleare 
cu rază scurtă de acțiune si arme
lor Chimice. încheierii unui acord 
privind încetarea experiențelor 
nucleare $i împiedicării militariză
rii Cosmosului.

TOKIO 30 (Agerpres). — La Atami 
s-au încheiat lucrările celui de-al 
XVIII-lea Congres al Partidului Co
munist Japonez. Congresul a apro
bat în unanimitate rezoluția cu pri
vire la situația internă și evoluția 
vieții internaționale, în care sînt 
stabilite sarcinile comuniștilor japo
nezi în lupta pentru o Japonie in
dependentă, democratică și pașnică, 
pentru deschiderea căii de trecere Ia 
revoluția socialistă. Rezoluția stabi
lește măsuri în vederea creșterii ca
pacității organizatorice și politice a 
partidului, pentru afirmarea sa tot 
mai puternică în viața politică a 
țării prin amplificarea legăturilor cu 
clasa muncitoare, cu alte categorii 
de oameni ai muncii.

In legătură cu situația internațio
nală și problemele mișcării comu
niste și muncitorești actuale, rezo
luția subliniază actualitatea și depli
na valabilitate a aprecierilor și idei
lor cuprinse în Declarația comună 
din aprilie a.c. a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, și a 
tovarășului Kenji Miyamoto. pre

ședintele C.C. al P.C.J. în spiritul 
acestei declarații, rezoluția exprimă 
hotărîrea comuniștilor japonezi de a 
acționa pentru formarea unui front 
unic internațional împotriva armelor 
nucleare, a războiului nuclear.

Congresul a ales noul Comitet 
Central. Reunit în prima sa ședință. 
Comitetul Central a reales pe to
varășul Kenji Miyamoto în funcția 
de președinte al C.C. ; în funcția 
nou creată de vicepreședinte al C.C. 
a fost ales tovarășul Tetsuzo Fuwa; 
președinte al Prezidiului C.C. a fost 
ales tovarășul Hiromu Murakami, iar 
tovarășul Mitsuhiro Kaneko a fost 
reales în funcția de șef al Secreta
riatului C.C. al P.C.J.

în cuvîntul de închidere, președin
tele C.C. al P.C.J., tovarășul Kenji 
Miyamoto, și-a exprimat convinge
rea că. prin hotăririle adoptate, fo
rumul comuniștilor japonezi a con
stituit un punct de cotitură în Di
recția înfăptuirii năzuinței oameni
lor muncii din Japonia într-un 
viitor luminos al țării, în consens cu 
legitățile progresului istoric.

Rezultatele alegerilor 
parlamentare din Turcia

ANKARA 30 (Agerpres). — Potri
vit datelor încă incomplete transmi
se luni seara de agenția Anatolia, 
alegerile parlamentare desfășurate 
duminică în Turcia s-au soldat cu 
victoria actualului partid de guver- 
nămînt al premierului Turgiit Ozal 
— Partidul Patriei. Candidații aces
tuia au obținut 292 din cele 450 de 
mandate ale Marii Adunări Națio
nale. Pentru Partidul Patriei s-au 
pronunțat — potrivit rezultatelor 
parțiale — 36.30 dintre alegătorii 
care și-au exprimat votul.

Pe locurile următoare s-au plasat 
Partidul Social-Democrat Populist 
(principala formațiune politică de 
opoziție) — cu 97 de mandate (24.66 
la sută din voturi) și Partidul Căii 
Juste — cu 61 de mandate (19,32 la 
sută).

Premierul Tilrgiit Ozal a declarat 
într-o conferință de presă că va 
continua cu fermitate aplicarea po
liticii de stabilizare a economiei 
țării.

Domnului general de armată ANDRE KOLINGBA
Președintele Republicii Centrafricane,

Șef al statului
BANGUI

Sărbătoarea națională a Republicii Centrafricane îmi oferă plăcutul pri
lej de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare statornicite 
intre țările și popoarele noastre se vor dezvolta și adînci pe multiple pla
nuri, în interesul popoarelor român și centrafrican, al cauzei păcii. înțe
legerii și colaborării internaționale.

Vă adresez urări de sănătate și fericire personală, de pace, progres și 
prosperitate poporului centrafrican prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU'
Președintele

Republicii Socialiste România

„Să fie eliminate armele de distragere în masă 1"
La Bonn a avut loc Con

ferința privind strategia și ac
țiunile mișcării pentru pace din 
R.F. Germania, la care au luat 
parte mai multe sute de reprezen
tanți ai grupărilor antirăzboinice 
din Întreaga tară — informează

agenția D.P.A. Participanții au 
hotărît să organizeze noi manifes
tări pentru a se reafirma necesi
tatea continuării eforturilor în di
recția dezarmării. în special in di
recția eliminării tuturor armelor 
de distrugere în masă din R.F.G.

In vederea eliminării războiului din viața umanității
LONDRA. — în orașul Coventry 

din Marea Britanie a avut loc se
siunea comitetului executiv al 
„Uniunii mondiale a orașelor pen
tru pace", la care au participat pri
marii a zece localități din diverse 
țări ce au cunoscut ororile celui 
de-al doilea război mondial. In- 
tr-un document al reuniunii se rele
vă că. pornind de la învățămintele 
trecutului tragic si sprijinind nobi- 
'ele idei si te’uri ale Organizației 
Națiunilor Unite, comitetul execu-

Soluționarea problemei datoriei 
externe a țărilor africane 

principala problemă pe ordinea de zi a reuniunii 
extraordinare la nivel inalt a O.U.A.

Poporul din Repu
blica Centrafricană 
sărbătorește la 1 de
cembrie împlinirea a 
29 de ani de la pro
clamarea republicii.

Rezultat al unei 
lupte îndelungate îm
potriva dominației 
străine, actul de la 1 
decembrie 1958 a mar
cat un moment de cea 
mai mare însemnăta
te în existența aces
tei țări din inima con
tinentului african, ai 
cărei locuitori se ocu
pă în cea mai mare 
parte cu agricultura. 
Se cultivă bumbac, 
cafea, arahide. cerea
le. arborele de cau
ciuc. In subsolul țării 
au fost descoperite

Importante bogății 
minerale. Diamantele, 
extrase în regiunea 
Uuadda, din centrul 
republicii, furnizează 
jumătate din valoarea 
exporturilor tării.

In anii de la procla
marea independenței, 
au fost adoptate un 
șir de măsuri meni
te a pune bazele unei 
industrii proprii pen
tru valorificarea bo
gățiilor naturale. A 
fost construită, astfel, 
o uzină de înnobilare 
a minereului de ura
niu, fabrici textile, de 
prelucrare a produse
lor agricole ș.a. Con
comitent, au fost e- 
xecutate lucrări de a-

menajare a unor 
cursuri de apă.

In spiritul politicii 
sale de prietenie și so
lidaritate cu tinerele 
state care au pășit pe 
calea dezvoltării de 
sine stătătoare, țara 
noastră urmărește cu 
simpatie rezultatele 
obținute de poporul 
centrafrican în făuri
rea unei vieți noi. In
tre Republica Socia
listă România și Re
publica Centrafricană 
s-au statornicit relații 
de prietenie și colabo
rare. care se dezvoltă 
în interesul ambelor 
țări și popoare, al 
•cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.

Primul Congres 
al Partidului 

Mexican Socialist
CIUDAD DE MEXICO 30 (Ager

pres). — In capitala Mexicului au 
luat sfîrșit lucrările primului Con
gres al Partidului Mexican Socialist. 
Delegații au aprobat statutul noului 
partid și au hotărît convocarea anul 
viitor a Conferinței Naționale a 
P.M.S. pentru elaborarea programu
lui privind tactica și strategia parti
dului.

în funcția de secretar general al 
Comitetului Executiv Național al 
Consiliului Național al P.M.S. a fost 
ales Gilberto Rincon Gallardo.

A fost reafirmată hotărîrea P.M.S. 
de a acționa pentru întărirea uni
tății de acțiune a forțelor politice 
de stînga mexicane și pentru mo
bilizarea tuturor eforturilor în ve
derea realizării unor cuceriri revo
luționare pe drumul spre socialism.

ADDIS ABEBA 30 (Agerpres). — 
La Addis Abeba s-a deschis luni 
reuniunea extraordinară la nivel 
înalt a Organizației Unității Africa
ne (O.U.A.).

Pe ordinea de zi a reuniunii figu
rează un proiect de declarație asu
pra crizei datoriei externe a Africii 
și un proiect de poziție comună a 
țărilor africane în problema datoriei 
externe. Documentele recomandă, 
între altele, instituirea pe o peri
oadă de 10 ani a unui moratoriu 
asupra serviciului datoriei externe 
și convocarea, în 1988, a unei con
ferințe internaționale care să exa
mineze propunerile africane comune 
asupra datoriei externe.

Actuala reuniune, notează agenția 
africană PANA, are loc în condiții
le în care se impune cu necesitate 
adoptarea de măsuri concrete meni
te să contribuie la diminuarea dato
riei externe africane, care de la 200 
de miliarde dolari, cît este în pre
zent, tinde să ajungă la 550 miliarde 
dolari pînă la sfîrșitul secolului XX.

Criza datoriei externe a Africii re
prezintă un obstacol serios în calea 
înfăptuirii programului de priorități 
pentru relansarea dezvoltării econo
mice și sociale a continentului pre
văzut pentru perioada 1986—1990 — 
se arată într-un mesaj adresat de 
secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, reuniunii extraor
dinare la nivel înalt a O.U.A.

tiv subliniază că acest organism iși ț 
va continua activitatea pentru ell- l 
minarea Violentei și a războiului > 
din viata umanității, va acționa l 
pentru reglementarea tuturor pro- 7 
b'emelor pe cale pașnică, pentru o ) 
lume liberă de armele nucleare, i 
pentru dreptul tuturor națiunilor de 7 
a-și decide ele insele destinul. * 

Reuniunea a stabilit. în acest ț 
sens, un program de acțiune pen- l 
tru anul 1988.

ț 
) 

care a concesionat teritoriul pe i 
care se află poligoanele pînă în 7 
anul 2000. ț

Potrivit agențiilor de presă, poli- i 
goanele militare de la Bardenas sînt * 
folosite pentru exerciții și de către ț

împotriva prezenței militare străine
MADRID. — Municipalitatea o- 

rașului spaniol Tudela (regiunea 
Navarra) a adoptat o rezoluție prin 
care se cere lichidarea poligoane
lor militare de la Bardenas. cele 
mai mari obiective militare de 
acest fel din țară. Rezoluția comi
tetului municipal a fost adresată 
Ministerului Spaniol al Apărării.

avioane’e militare americane de la 7 
bazele S.U.A. de pe teritoriul spa- *
niol.

Intărirea unității de acțiune a oamenilor muncii 
în vederea asigurării păcii

SAN SALVADOR. în capitala 
Salvadorului au început lucrările 
unei conferințe latino-americane 
pentru pace, împotriva agresiunii. 
La conferință, ce are loc din ini
țiativa Federației naționale a oa
menilor mUncii salvadorieni — 
Fenastras, una dintre principa
lele organizații muncitorești din 
această tată, participă peste 600 de

delegați, reprezentlnd sindicate 
statele Americii Latine. Ei 
dezbate căile de înfăptuire a uni
tății de acțiune a oamenilor muncii 
din statele acestei regiuni în lupta i 
Împotriva amestecului străin în 1 
treburile interne ale țărilor lor. J 
pentru instaurarea păcii in zonă și i 
in lume. j

din 
vor

ORIENTUL MIJLOCIU
• Puternice reafirmări ale sprijinului față de cauza dreapta a 
poporului palestinian ® Noi luări de poziție pentru organizarea 

unei conferințe internaționale de pace

„Instaurarea păcii în America Centrală trebuie 
susținută prin dezvoltarea economică și socială" 

Prevederi ale documentului „Angajamentul de la Acapulco"
CIUDAD DE MEXICO 30 (Ager

pres). — Documentul final adoptat 
la încheierea întîlnirii la nivel inalt 
a „Grupului celor opt", intitulat 
„Angajamentul de la Acapulco pen
tru pace, dezvoltare și democrație", 
definește principalele probleme în 
domeniile politic, economic, social și 
cultural ale Americii Latine și zonei 
Caraibilor, apreciind că numai în
treprinderea de acțiuni comune de 
către țările din regiune va permite 
depășirea dificultăților cu care aces
tea se confruntă — relatează agenția 
Prensa Latina. Se subliniază că 
pacea în America Latină este strîns 
legată de respectarea principiilor 
neintervenției în treburile interne 
ale altor țări și soluționării pe cale 
pașnică a controverselor, egalității 
juridice a statelor și dțeptului fiecă
rui popor de a-și alege liber propria

cale de dezvoltare, de interzicerea 
amenințării cu forța și folosirii 
forței.

Totodată, se arată că realizarea 
unei creșteri economice susținute și 
consolidarea democrației impun 
soluționarea justă și permanentă a 
problemei datoriei externe, stabili
rea unui sistem comercial interna
țional just, deschis, lipsit de protec
tionism. Documentul se pronunță în 
favoarea impulsionării cooperării 
între toate statele latino-americane 
și caraibiene, subliniază necesitatea 
ca imensele resurse destinate în 
prezent cursei înarmărilor să fie 
investite în scopul dezvoltării și pă
cii și afirmă că actualul proces de 
pace in America Centrală trebuie 
însoțit de o îmbunătățire a situației 
economice și sociale a națiunilor din 
zonă.

Noi creșteri 
în țările

PARIS 30 (Agerpres). — Șomajul 
se va agrava anul viitor în țările 
membre ale Organizației pentru Co
operare Economică și Dezvoltare 
(O.E.C.D.). afectînd, potrivit estimă
rilor specialiștilor, 31,5 milioane 
persoane, in creștere cu peste 250 000, 
comparativ cu anul ,1987 — relevă 
publicația franceză „Le Point". Nu
mai în nouă țări vest-europene, șo
majul afectează in prezent circa 16

ale șomajului 
capitaliste

milioane de persoane. în Franța, 
rata șomajului va atinge un nivel 
record — 12 la sută din totalul 
populației active. Rata șomajului 
variază de Ia trei la sută în Japo
nia la 20,5 la sută în Spania. Acest 
flagel afectează in special tineretul, 
în Spania, de pildă. 40,75 Ia sută din 
totalul șomerilor sînt sub 25 de ani, iar 
în Italia, această rată se ridică la 
43,75 la sută.

Reuniuni consacrate 
între țări în curs de

KAMPALA 30 (Agerpres). — In 
capitala Ugandei s-au deschis lucră
rile celei de-a Xl-a reuniuni a Con
siliului ministerial al țărilor din zona 
de comerț preferențial (P.T.A.), con
sacrate extinderii cooperării. în spe
cial în domeniul industrial, între cele 
15 state africane membre ale acestui 
organism de cooperare de pe conti-

conlucrării 
dezvoltare 

nent. Primul-ministru al țării-gazdă,
Samson Kisekka. a arătat — potrivit 
agenției naționale UNA — că. în mo
mentul de față, se impune o mai 
strînsă conlucrare la nivel subregio
nal în privința dezvoltării industria
le, a recurgerii la surse financiare 
locale și la extinderea pieței în zona 
de activitate a P.T.A.

——— ACTUALITATEA POLITICĂ) -----------
ITALIA

Criza guvernamentală a fost depășită, 
dar problemele au rămas în suspensie

LAGOS 30 (Agerpres). — In capi
tala Nigeriei s-au încheiat lucrările 
celei de-a 22-a sesiuni a Consiliului 
ministerial al Comunității Economice 
a statelor din vestul Africii 
(ECOWAS), in cursul căreia au fost 
luate o serie de hotărîri în domeniul 
cooperării economice și a fost apro
bat bugetul organizației pe anul 
1987.

în cadrul reuniunii au fost luate 
in dezbatere progresele realizate in 
aplicarea programelor pentru sec
toarele de mare interes economic, 
între care industria, agricultura, 
transporturile, energia, valorificarea 
resurselor naturale.

Miting electoral 
la Seul

SEUL 30 (Agerpres). — Potrivit 
relatărilor agenției Kyodo, citată de 
T.A.S.S., la Seul a avut loc un mare 
miting electoral în perspectiva ale
gerilor prezidențiale.

Luînd cuvîntul. în fața a aproape 
un milion de oameni, Kim Dae Jung, 
președintele Partidului Democratic 
al Reunificării, de opoziție, a criticat 
în termeni fermi acțiunile actualu
lui regim de a influența, prin vio
lență și acte ilicite, opiniile alegă
torilor.

El s-a pronunțat, de asemenea, 
pentru un dialog intre toate forțele 
de opoziție pentru a se putea pre
zenta un candidat unic la viitorul 
scrutin, care să aibă șanse de a ieși 
învingător.

Pe de altă parte, peste 300 de stu- 
denți de la Universitatea Chungnam 
și de la o serie de facultăți din Mok- 
won, Paejae și Hannam din provincia 
Chungchong din Coreea de Sud au 
format o organizație pentru demo
crație și au participat la o puternică 
demonstrație în favoarea abolirii 
dictaturii.

Ședința unei comisii 
permanente a C.A.E.R.

SOFIA 30 (Agerpres). — La Sofia 
a avut loc ședința a 70-a a Comi
siei permanente a C.A.E.R. pentru 
colaborarea în domeniul siderurgiei, 
la care au luat parte delegații din 
țările membre și din R.S.F. Iugo
slavia. Comisia a examinat sarcinile 
ce-i revin, stadiul colaborării în 
cercetarea științifică din domeniul 
siderurgiei, cuprinse în Programul 
complex al progresului tehnico-știin- 
țific al țărilor membre ale C.A.E.R., 
a elaborat programul dezvoltării 
specializării și cooperării în produc
ția de sortimente metalurgice defici
tare pe perioada 1991—1995 și pe 
următorii 10 ani, a adoptat planul 
său de lucru pe anul 1988.

Au fost examinate totodată pro
blemele colaborării privind satisfa
cerea deplină a necesarului țărilor 
C.A.E.R. de produse metalurgice, in
clusiv prin folosirea capacităților de 
producție temporar disponibile.

NAȚIUNILE UNITE 30 fAgerpres). 
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite a avut loc o ședință 
festivă prin care a fost marcată Ziua 
internațională de solidaritate cu po
porul palestinian. Cu acest prilej, 
secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a declarat că dru
mul real spre rezolvarea problemei 
palestiniene, aflată de circa 40 de ani 
in atenția Națiunilor Unite, îl repre
zintă convocarea cît mai curînd po
sibil a unei conferințe internaționale 
de pace în Orientul Mijlociu, cu 
participarea tuturor părților intere
sate, inclusiv a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei. O reglementa
re atotcuprinzătoare a conflictului 
din Orientul Mijlociu, a subliniat el, 
trebuie să includă retragerea trupe
lor israeliene din teritoriile arabe 
ocupate, recunoașterea și respectarea 
suveranității, integrității teritoriale 
și independenței politice a tuturor 
statelor din regiune și a dreptului 
lor la viață în condiții de pace și 
securitate, rezolvarea justă a pro
blemei palestiniene, pe baza recu
noașterii drepturilor legitime ale po
porului palestinian, inclusiv a drep
tului său la autodeterminare.

JEDDAH 30 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută la Jeddah, cu pri
lejul Zilei internaționale de solida
ritate cu poporul palestinian, secre
tarul general al Organizației Confe
rinței Islamice (O.I.C.), Sharifiddin 
Pirzada, a reafirmat sprijinul țărilor 
membre pentru lupta poporului pa
lestinian și a subliniat necesitatea

reglementării cit mai curînd posibil 
a problemei Orientului Mijlociu. El 
a relevat importanța unei soluționări 
care să aibă la bază restabilirea 
drepturilor inalienabile ale poporului 
palestinian și a dreptului fiecărui 
stat din regiune de a trăi în pace.

Pe de altă parte, Pirzada a de
clarat că o conferință internațională 
privind pacea în Orientul Mijlociu, 
desfășurată sub auspiciile O.N.U, și 
cu participarea tuturor părților in, 
teresate, inclusiv a Organizației pen 
tru Eliberarea Palestinei, va repre 
zenta prilejul cel mai potrivit pep 
tru instituirea unei păci durabile I 
regiune.

CAIRO 30 (Agerpres). — Egipt 
a hotărît redeschiderea birourili 
Organizației pentru Eliberarea P’ 
lestinei din Cairo — informează i 
genția MENA. în cadrul unei cep 
monii care a avut loc duminică, cî| 
a fost celebrată Ziua solidarității i- 
ternaționale cu poporul palestinii, 
drapelul palestinian a fost lnălt 
pe sediul O.E.P. din Cairo.

DHAKA 30 (Agerpres). — Preț- 
dintele R. P. Bangladesh, Hussn 
Mohammad Ershad, a declarat lă 
tara sa sprijină întru totul efortude 
secretarului general al O.N.U. pi- 
vind convocarea unei conferințe h- 
ternaționale de pace în OrienUl 
Mijlociu, cu participarea părților h- 
teresate, inclusiv a Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei (O.E.F.), 
cu un statut egal celorlalte părți.

Victime ale represiunii rasiste
PRETORIA 30 (Agerpres). — 

Populația de culoare, majoritară în 
Africa de Sud. continuă să fie vic
tima acțiunilor brutale ale regimu
lui rasist de la Pretoria. Astfel, un 
nou episod sîngeros a fost înregis
trat în orașul Pietermarietzbourg, 
centrul administrativ al provinciei

Natal, unde, în urma intervenției u- 
nităților militare de represiune, 
nouă africani au fost uciși.

In statul Natal, în ultimele două 
luni, datorită climatului de violență 
generat de sistemul de apartheid, 100 
de persoane au fost ucise sau grav 
rănite.

Val de violențe în Haiti
PORT-AU-PRINCE 30 (Agerpres). 

— Consiliul Național de Guvernă- 
mînt din Haiti (C.N.G.) a dizolvat 
Consiliul electoral provizoriu la pu
țin timp după ce acest organism 
suspendase alegerile generale din 
lipsa garanțiilor elementare pentru

buna desfășurare a scrutinului — 
informează agenția Prensa Latina.

Agenția EFE adaugă că valul de 
violențe, declanșat de comandouri 
înarmate apropiate fostului regim 
dictatorial, a împiedicat pe cel 2,2 
milioane de haitieni cu drept de vot 
să se prezinte duminică la urne.

„A ține In viață acest guvern este 
ca și cum ai construi o piramidă 
din bile de biliard". Prin această 
expresie fostul și actualul premier, 
Giovanni Goria, definea raporturile 
dintre cele cinci partide membre ale 
cabinetului italian cu numai o săp- 
tămînă înainte de deschiderea ulti
mei crize guvernamentale. O criză 
care, așa cum scria „Corriere della 
Bera", „n-a servit la nimic" și care 
a avut drept unic rezultat, după cum 
aprecia „La Repubblica". „resurecția 
vechiului cabinet".

Ce s-a întimplat în realitate 7 La 
14 noiembrie, după 109 zile de gu
vernare, in fruntea unei coaliții 
tompuse din democrat-creștini. so
cialiști, socialist-democratlci. repu
blicani și liberali, cel mai tînăr pre
mier al Italiei și-a prezentat demisia 
președintelui Francesco Cossiga. Mo
tivul 7 Retragerea neașteptată din 
cabinet a partidului liberal. „Mărul 
discordiei" l-au constituit legea 
electorală pe 1988 și îndeosebi 
amendamentele introduse în ul
timul moment de primul-ministru, 
care aminau cu un an promisa di
minuare a haremurilor impozitului 
asupra veniturilor persoanelor fizice 
(I.R.P.E.F.). Potrivit liberalilor, amî- 
narei acestei reduceri „alterează" de 
fapt politica fiscală, așa cum a fost 
ea stabilită în acordurile și progra
mul guvernului. împotriva legii fi
nanciare s-au pronunțat, din opozi
ție. comuniștii, ca și cele trei mari 
centrale sindicale (C.G.I.L. —
C.I.S.L, — U.I.L.), care au convocat 
o grevă generală de patru ore. pri
ma din ultimii trei ani, pentru a-și 
exprima dezacordul cu modificările 
introduse de guvern. Criticile cele 
mai ascuțite ale sindicatelor se re
feră la amînarea pînă în 1988 a 
I.R.P.E.F. și la reducerea investi
țiilor publice, măsuri prin care. în 
concepția guvernului italian, s-ar pu
tea ajunge la diminuarea deficitului 
public, care depășește 100 000 miliar
de de lire.

După cum se -știe, guvernul Goria

a fost confruntat chiar de la înce
put cu o serie de probleme impor
tante. cum ar fi creșterea șomajului 
(procentajul populației active afec
tate de acest flagel se ridică la 12 
Ia sută. In Sud această cifră atin- 
gind chiar 20 la sută), mărirea de
calajului economic între regiunile 
din Nord și cele din Sud, necesita
tea înfăptuirii unor reforme institu
ționale, precum și problema organi
zării referendumurilor privind folo
sirea energiei nucleare și responsa
bilitatea judecătorilor, problemă 
care, de altfel, a dus, cum se știe. Ia 
destrămarea fostei coaliții și la con
vocarea de alegeri parlamentare an
ticipate. Deși In mod normal prin 
convocarea anticipată a scrutinului 
electoral referendumurile trebuiau 
aminate ou cel puțin un an. guver
nul Goria a aprobat un proiect de 
lege prin care se stabilea organiza
rea acestora in perioada octombrie- 
decembrie a.c. în perioada care a 
premers desfășurării lor — 8-9 no
iembrie a.c. — aproape toate forma
țiunile politice s-au pronunțat pen
tru desființarea unora din normele 
care favorizează producția de ener
gie electrică nucleară, dar altele, ca, 
de pildă, democrația creștină, au in
sistat să se accepte în continuare 
participarea companiei naționale de 
electricitate (E.N.E.L.) la realizarea 
de centrale nucleare în străinătate. 
O susținută controversă a determi
nat referendumul privind responsa
bilitatea civilă a judecătorilor, soli
citat de mai multe partide încă cu 
trei ani înainte, pînă la urmă marea 
majoritate a formațiunilor politice 
pronunțîndu-se in favoarea revizui
rii codului de procedură penală, pro
blemă aflată la ordinea zilei de cel 
puțin 20 de ani. Mult discutată a 
fost și decizia guvernului de a tri
mite nave militare în zona Golfului, 
după ce. în prealabil, Italia votase, 
la O.N.U., în favoarea rezoluției 598 
a Consiliului de Securitate.

In mai multe rînduri, în ultimul 
timp, comuniștii au adus critici se

rioase politicii economice a guver
nului și în special proiectului de 
lege financiară. „Am fost asurziți 
luni de-a rindul — declara secreta
rul general al P.C.I., Alessandro 
Natta — cu laude despre redresarea 
sigur începută, despre modernizarea 
accentuată, despre cifrele record ale 
productivității și venitului. Dar lu
crurile nu s-au petrecut astfel: Re
surse imense au fost îndreptate nu 
spre lărgirea bazei de producție și 
crearea de noi locuri de muncă, ci 
spre creșterea puterii imperiilor fi
nanciare. Adevărul este că plătim 
pentru o întreagă perioadă de eufo
rie, tipică liberului schimb, care 
provoacă acum decepție și neîncre
dere".

După opinia observatorilor, gestul 
liberalilor, adepți, de altfel, ai libe
rului schimb, de a declanșa noua 
criză, ca urmare a amînării unor mă
suri sociale, trebuie interpretat mai 
degrabă ca fiind de natură tactică, 
tinzînd să scoată din anonimat a- 
ceastă mică formație politică și, mai 
ales, să contribuie la recuperarea 
unei părți din electoratul pe care 
liberalii l-au pierdut la ultimele con
sultări electorale. O dovedește și 
faptul că principalii parteneri ai 
coaliției — democrat-creștinii și so
cialiștii — nu numai că nu au fost 
în favoarea actualei crize, dar au și 
acționat pentru depășirea sa cît mai 
rapidă. Așa se explică că după con
sultările avute, președintele tării a 
respins demisia cabinetului Goria, 
care s-a prezentat in fața celor două 
Camere ale parlamentului pentru a 
obține votul de încredere. Cu toate 
că în discursurile prezentate, primul- 
ministru a dat cîștig de cauză libe
ralilor. problemele de fond care se 
aflau înainte în fața guvernului nu 
și-au găsit reflectarea corespunză
toare. Tocmai de aceea, presa italia
nă apreciază că actuala criză n-a 
făcut altceva decit să pună o dată 
mai mult in evidență slăbiciunile 
sistemului politic din peninsulă.

Radu BOGDAN L_

^AGENȚIILE DE PRESĂ
SSS - pe scurt

ACORDURI. Agențiile T.A.S.S. 
și China Nouă anunță că la Mos
cova s-au încheiat lucrările celei 
de-a doua sesiuni a Comisiei mixte 
sovieto-chineze pentru utilizarea 
rațională a resurselor hidraulice 
ale riurilor Amur și Argun de la 
frontiera dintre cele două state. 
S-a convenit finalizarea pînă tn 
1992 a acțiunii de elaborare a pla
nului de utilizare complexă a re
surselor de apă din zonele aferente 
cursurilor de apă menționate, în 
care scop au fost semnate două a- 
corduri de cooperare.

CONSULTĂRI. La Geneva a în
ceput cea de-a Vil-a rundă a con
sultărilor sovieto-americane privind 
interzicerea armei chimice. Actuala 
rundă va analiza aspectele legate 
de elaborarea, în cadrul Conferin
ței pentru dezarmare, a unei con
venții multilaterale în această pro
blemă, informează agenția T.A.S.S.

CUVÎNTARE. Luînd cuvîntul în 
cadrul unui miting organizat la Tu
nis, secretarul general al Partidu
lui Comunist Tunisian. Mouham- 
med Harmel, sja pronunțat pentru 
un dialog larg și -constructiv al tu
turor forțelor naționale, pentru 
cooperarea lor în înfăptuirea de 
transformări democratice.

DIALOG. Ahmed El Mlrghani, 
președintele Consiliului Suprem al

Republicii Sudan, l-a primit pe 
primul-ministru al Egiptului, Atef 
Mohamed Sedki, care s-a aflat in 
vizită la Khartum. Premierul egip
tean a avut, de asemenea, convor
biri cu primul-ministru al Suda
nului. Sadiq El Mahdi. Premierul 
sudanez a declarat că vizita în 
țara sa a primului-ministru egip
tean se înscrie în cadrul dialogului 
organizat între conducătorii celor 
două țări în vederea întăririi re
lațiilor tradiționale de prietenie.

PROTESTE, Drastica reducere a 
bugetului federal vest-german des
tinat educației și învățămîntului. 
adoptată de Bundestag, este întîm- 
pinată cu vii proteste de tineretul 
studios din această țară. După cum 
relatează agenția A.D.N., la Bonn 
s-a desfășurat o demonstrație la 
care au luat parte aproape 70 000 
de studenți și elevi, pentru a atrage 
atenția asupra crizei sistemului 
educațional, precum și asupra ni
velului ridjcat la care se menține 
șomajul în R.F.G.

SEMINAR. AI treilea seminar al 
„dialogului arabo-vest-european", 
care prilejuiește abordarea unor 
aspecte legate de relațiile econo
mice. politice și culturale arabo- 
vest-europene. precum și a evolu
ției conflictului dintre Iran și Irak, 
a fost deschis Ia Amman de prin-

țul moștenitor al Iordaniei, Hassan 
Ibn Talal, informează agenția Petra.

EXPLOZIE. Franța a procedat, 
duminică, la o nouă explozie nu
cleară subterană pe poligonul din 
atolul Mururoa, in Pacificul de 
Sud. Magnitudinea exploziei a fost 
de trei kilotone, a relevat Institu
tul seismologie din Wellington 
(Noua Zeelandă). Este a treia ase
menea experiență franceză in ato
lul Mururoa numai în cursul lunii 
noiembrie. informează agenția 
EFE.

CONDAMNARE. Intr-un comu
nicat de presă dat publicității la 
Wellington, Ministerul Afacerilor 
Externe al Noii Zeelande a con
damnat noua experiență nucleară 
subterană efectuată de Franța in 
atolul Mururoa. Franța continuă 
să nu respecte cererile repetate ale 
țărilor din Pacificul de Sud de a 
sista experiențele nucleare în a- 
ceastă zonă — subliniază declarația 
M.A.E. neozeelandez, care apre
ciază că astfel de acțiuni sînt de 
natură să contribuie la escaladarea 
cursei înarmărilor.

„NAMPA". La Luanda a fost 
Inaugurată activitatea agenției de 
presă a Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) 
numită „Namibia Press Agency" 
(NAMPA). Decizia de a crea agen
ția NAMPA a fost dictată de nece
sitatea de a facilita o mai largă 
răspîndire a informațiilor despre 
conflictul din Namibia.

DEFICIT. In primele zece luni 
ale acestui an. deficitul comercial 
al S.U.A. a totalizat 128,2 miliarde 
dolari, relevă un raport oficial dat 
publicității la Washington. Potrivit

observatorilor, dezechilibrul acti
vităților comerciale americane con
stituie unul dintre factorii ce stau 
la baza actualei crize economice 
a lumii capitaliste si a scăderii 
cursului dolarului în raport cu ce
lelalte principale devize occiden
tale.

PRETURI. La Viena au început 
luni lucrările Comitetului econo
mic al Organizației Țărilor Expor
tatoare de Petrol (O.P.E.C.), care 
va pregăti reuniunea ministerială 
a organizației, programată să-și 
înceapă lucrările la 9 decembrie 
tot în capitala austriacă. Comitetul 
va definitiva un raport cu privire 
la evoluțiile pieței internaționale a 
țițeiului, cuprinzind date despre 
prețuri, cerere și ofertă in consu
mul mondial de petrol. In funcție 
de aceste date, comitetul va pro
pune măsuri de stabilizare a pre
turilor mondiale la țiței.

LOCUINȚE. Potrivit unul studiu 
al Organizației Mondiale a Sănă
tății (O.M.S.), dat publicității la 
Geneva, peste un miliard de per
soane — adică un sfert din întreaga 
populație a Terrei — trăiesc în lo
cuințe insalubre. Pe de altă parte, 
în numeroase țări în curs de dez
voltare, zonele periferice ale ma
rilor orașe se transformă rapid în 
„bidonvilles", iar corturile repre
zintă locuința unui număr crescînd 
de oameni.

TAIFUN. în urma taifunului 
„Nina", care s-a abătut joia trecută 
asupra Filipinelor. au fost declara
te zone sinistrate 18 dintre cele 74 
de provincii ale țării. Circa 350 000 
de persoane au rămas fără adă
post, iar alte 615 și-au pierdut via
ța. De asemenea, agricultura a su
ferit pierderi însemnate.
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