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EXIGENTELOR FOBME BE TOM» MIM CEMTO

A FI PATRIOT, AZI

Puternică angajare comunistă pentru îmbunătățirea 
muncii de partid, pentru înfăptuirea sarcinilor 

în toate domeniile de activitate

membrii 
de re- 
județene

al partidului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
participanților la conferințe, co
muniștilor, tuturor locuitorilor ju
dețelor și municipiului 
le-au 
prilej, 
Șese.
urări de noi succese în realizarea

București 
fost adresate, cu acest 
un cald salut tovără- 

revoluționar, împreună cu

tarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru înfăp
tuirea programelor de , dezvoltare 
multilaterală a patriei noastre so
cialiste, de înaintare a României 
pe noi trepte de progres și civi
lizație.

In cadrul conferințelor a fost

problemelor de muncă și 
oamenilor muncii, 
secretari ai comitetelor
de partid și municipiu-

Conferințe extraordinare 
ale organizațiilor județene de partid

ca 
in- 
Jo- 
de

în întîmpinarea Conferinței Na
ționale a partidului, simbătă, 5 
decembrie, s-au desfășurat confe
rințele extraordinare a 22 de or
ganizații de partid județene și 
municipiului București.

La lucrări au luat parte 
comitetelor și comisiilor 
vizie ale organizațiilor 
de partid și mu
nicipiului Bucu
rești, delegații 
aleși în adunări 
generale ale co
muniștilor sau în 
plenare ale comi
tetelor de partid 
cu activul din în
treprinderi, insti
tuții și comune, 
desfășurate în 
luna noiembrie.

Au participat, de asemenea, 
invitați reprezentanți ai unor 
stituții centrale, ai organelor 
cale de stat, ai organizațiilor 
masă și obștești, cadre de condu
cere din unități economice, oameni 
de știință, artă și cultură.

La conferințele extraordinare de 
partid au fost 
varășii : municipiul București 
Constantin Olteanu ; județul 
cău — Ion Radu ; județul Boto
șani — Ludovic Fazekas : 
dețul Brașov — 
Dăscălescu ; județul 
Nicolae Giosan ; județul Caraș-Se- 
verin — Miu Dobrescu ; județul 
Călărași — loan Țotu ; județul 
Cluj — Gheorghe Oprea ; județul 
Constanța — Cornel Pacoste : ju
dețul Covasna — Ana Mureșan ; 
județul Dolj — Emil Bobu ; jude
țul Giurgiu — Constantin Mitea,;. 
județul Hunedoara — Ion Dincă ; 
județul Iași — Lina Ciobanu : ju
dețul Maramureș — Tudor 
Postelnicu ; județul Mureș — Ra îu 
Bălan ; județul Olt — Vasile 
Hărbulescu ; județul Prahova — 
Ștefan Andrei ; județul Satu Mare
— Gheorghe Pană ; județul Sibiu
— Ștefan Bîrlea ; județul Teleor
man — Gheorghe David ; județul 
Timiș — Vasile Milea ; 
Tulcea — Gheorghe Tănase.

Din partea secretarului general

prezenți to-

Ba

. ju- 
Constantin 
Brăila —

județul

planului pe acest an și pe întregul 
cincinal, in înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al XIII-lea al parti
dului, a Programului de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

Conferințele au exprimat pro
funda adeziune și deplina apro
bare a comuniștilor, a tuturor ce
tățenilor țării la întreaga politică 
internă și externă, a partidului și 
statului, convingerea că ea cores
punde întru totul tntereselor 
fundamentale ale națiunii noastre, 
servește cauzei generale a socia
lismului și progresului în lume.

Conferințele au pus în 
înalta apreciere pe care 
niștii, toți oamenii muncii, 
gul nostru popor o dau 
prodigioase desfășurate

Relatări

lumină 
COffill- 
intre- 

activi tații 
de secre

de la

adus un cald omagiu tovarășei 
Elena Ceaușescu, militant de seamă 
al partidului și stalului, savant de 
largă recunoaștere internațională, 
pentru activitatea consacrată pro
gresului continuu ai țării, dezvol
tării științei, învățămintului și 
culturii românești'.

în deschiderea conferințelor au 
fost prezentate Hotărîrea Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 27 noiembrie, aprecie
rile și concluziile secretarului ge
neral al partidului privind întări
rea spiritului revoluționar-, a 
punderii cadrelor și activului 
partid, a tuturor comuniștilor
vederea asigurării bunului mers al 
activității productive. urmăririi 
modului de înfăptuire a progra
melor și planurilor adoptate, so-
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ras- 
de 
in

luționării 
viață ale

Primii 
județene 
lui București au prezentat dări de 
seamă asupra activității organiza
țiilor județene de partid, pentru 
îndeplinirea obiectivelor trasate de 
Congresul ăl XIII-lea ăl 

lui. a 
lor de | 
turor 
legate < 
tuirea
Dartidului de dez
voltare 
terală, 
oasă. a 
județelor 
vederea 
necontenite a ni
velului de trai al 

întregului popor. Au fost pre
zentate, totodată, măsurile ce se 
impun pentru înfăptuirea integrală 
a sarcinilor prevăzute • pe anul in 
curs și pe întregul cincinal, a indi
cațiilor și orientărilor secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cu privire la 
îmbunătățirea continuă a întregii 
activități, pentru creșterea eficien
tei în toate domeniile.

Conferințele extraordinare ale 
organizațiilor județene de partid și 
municipiului București au dezbă
tut, de asemenea, raportul cu pri
vire la modul in care sînt aplicate 
programele de perfecționare a. ac
tivității economiro-soci^le. a auto-

(Continuare in pag. a ll-a)

1 partidu- 
prevederi- 

plan, a tu- 
sarcinilor 

de infăn- 
politicii

multila- 
armoni- 
tuturor 

țării in 
sporirii

conferința extraordinară a organizației mu
nicipale de partid BUCUREȘTI și de la conferințele extraordi
nare ale organizațiilor județene de partid BACĂU, BOTOȘANI, 
BRAȘOV, BRĂILA, CARAȘ-SEVE RIN, CĂLĂRAȘI, CLUJ, CON
STANȚA, COVASNA și GIURGIU.

între adevărurile pe care 
istoria națională le-a con
firmat mereu cu argu
mentul de netăgăduit al 
faptelor de viață, la 10c de 
seamă se înscrie aceia că 
iubirea de patrie, răspun
derea pentru prezentul și 
viitorul său reprezintă un 
nesecat izvor de tărie, o 
autentică pirghie de pro
gres. -Dragostea de țară, 
voința; fermă de a o vedea 
liberă, demnă, respectată 
au constituit de-a lun
gul vremurilor o uriașă și 
practic inepuizabilă resur
să de putere și energie, a- 
limentînd necontenit e- 
roismul în lupta cu cei 
ce au călcat cu gînd duș
mănos vatra strămoșească, 
abnegația și dăruirea in 
muncă pentru a reclădi 
ceea ce de atîțea. ori fuse
se distrus de cotropitori. 
Asemenea simțăminte — 
întemeiate pe o trainică și 
profundă legătură de inimă 
și cuget cu pămintul 
strămoșesc, cu limba, da
tinile și legea străbună, 
pe h oțărî rt-a de a înălța 
aici, in spațiul dacic, o țară 
puternică și neatîrnată. 
floare mîndră în mindruî 
buchet al statelor libere 
ale lumii — au înzecit 
mereu puterile românilor, 
le-au oțelit brațul, I.e-au 
întărit conștiințele ; au re
prezentat. cu alte cuvinte, 
acele rădăcini de nesmuls 
care i-au legat statornic de 
aceste meleaguri, rădăcini 
din care au crescut și s-au 
înălțat ca un falnic codru 
de stejari, stînd neclintiți 
în fața . oricăror furtuni ale 
istoriei.

Anii socialismului, cu 
deosebire epoca glorioasă 
pe care o străbatem acum, 
epocă pe al cărei fron
tispiciu stă înscris numele 
marelui său ctitor — „Epo
ca Nicolae Ceaușescu" — 
au dat dimensiuni și tră
sături noi simțămintelor, 
convingerilor. atitudinilor 
care alcătuiesc substanța 
patriotismului. Aceste ca
racteristici noi își au iz
vorul în profundele trans
formări revoluționare pe
trecute în societatea româ
nească. societate a oame
nilor muncii, liberi, deplin 
egali in drepturi și înda
toriri. proprietari ai între
gii avuții naționale, produ
cători ’ și beneficiari ai 
roadelor muncii lor.

A fi patriot astăzi în
seamnă a munci cu în
treaga putere și energie 
creatoare pentru înfăptui
rea politicii partidului, ale 
cărei obiective vizează 
creșterea necontenită a a- 
vuțiet naționale, a forței 
economice a țării — surse
le propășirii și bunăstă
rii întregului popor și 
ale fiecăruia dintre fiii 
săi. Ipostazele muncii 
pentru țară sint fără de 
număr. Străbătînd-o de 
la un capăt la altul, 
pretutindeni se întîlnesc 
însemnele dăruirii și abne
gației in numele țelului 
înalt al dezvoltării si în
floririi patriei. Cei ce-au 
modificat însăși geogra
fia românească, realizind 
Transfăgărășanul. Canalul 
Dunăre — Marea Nea- 

k

gră, Canalul Poarta Albă 
Midia-Năvodari, mari

le hidrocentrale ; cei ce 
au mutat munți din loc. 
cei ce au făurit marile sis
teme de irigații și-au 
dovedit cu argumentele 
faptei patriotismul lor fier
binte, dătător de nebă
nuite energii, s-au ilustrat 
ca buni patrioți, și-au pus 
pe munca lor avîntată pe
cetea de înaltă noblețe 
civică a dragostei de țară. 
Cei ce-au înălțat miile de 
obiective industriale, spo
rind puterea economică a 
României, purtind zi, de zi 
o susținută bătălie pentru 
calitate, productivitate și 
eficiență, acționind hotărit 
pentru ca fiecare minut și 
fiecare ceas să-și crească 
rodnicia, astfel incit patria 
să înainteze mai rapid pe 
calea progresului ; cei 
care pe ogoarele țării, deși 
recoltele obținute acum 
erau de neimaginat pînă nu 
cu mulți ani în urmă, sînț 
angajați cu trup și suflet 
printr-un necurmat efort 
spre a smulge pămîntului 
roade mereu mai bogate ; 
cei care în școli și facul
tăți fac totul spre a forma 
generațiile care mîine vor 
prelua ștafeta muncii pen
tru tară, ea oameni de nă
dejde ai societății, cu o 
înaltă competență și con
știință revoluționară — toți 
aceștia și fiecare în parte 
au- trecut și. trec cu stră
lucire, cotidian. marele 
examen al iubirii de pa
trie. Ceea ce ii unelte și 
îi apropie pe toți — și ei 
sînt milioane și milioane 
— este acel impresionant 
imbold interior din care 
se hrănește un înalt sen
timent al datoriei, al răs
punderii în îndeplinirea 
sarcinilor care le revin 
la locul său de muncă ; 
este acea convingere de 
nezdruncinat că progresul 
țării, așa cum este ei con
figurat de cutezătoarele 
programe de dezvoltare e- 
conomico-socială, se ba
zează pe munca de ca
litate a tuturor oamenilor 
acestui pămînt românesc, 
pe rezultatele pe care fie
care dintre ei le obține 
acolo unde este cimpul 
său de activitate : este 
acea superioară înțelegere 
a faptului că astăzi țara 
străbate un moment deci
siv a! istoriei sale. în 
care se hotărăște pentru 
multă vreme însuși viitorul 
poporului, moment care 
solicită o amplă încordare 
de energii, punerea în va
loare a potențialului de 
creație, de gîndire, iniția
tivă și acțiune al tuturor 
fiilor patriei ; este acea 
puternică încredere în for
țele proprii, în capacitatea 
noastră de a înfăptui cu 
succes tot ceda ce ne-am 
propus pentru actuala e- 
tapă istorică, pentru anii 
ce vin. Cu alte cuvinte, se 
cere ca ziua de astăzi să 
fie trăită sub semnul unei 
înalte dăruiri, ca prezentul 
să fie privit și Înțeles din 
perspectiva viitorului.

A fi patriot astăzi. în- 
tr-un timp caracterizat 
prin spectaculoase, progrese 
ale științei și tehnicii, prin

impresionante cuceriri ale 
cunoașterii, prin mărețe în
făptuiri ale geniului uman, 
înseamnă a fi hotărit de 
partea noului și înnoirii, a 
fi un promotor a tot ceea 
ce este înaintat și valoros, 
a tot ceea ce poate asigura 
mersul neabătut înainte, a 
tot ceea ce face ca roade
le muncii să fie mai mul
te, mai bune și realizate cu 
consumuri mai mici, Bătâc 
lia pentru nou, pentru 
innoipe nu poate fi susți
nută însă decit de acei 
pregătiți să sesizeze noul, 
să înțeleagă valoarea unor 
soluții noi, saltul înainte 
pe care il presupun și il 
realizează; cu alte cuvinte, 
de cei care au competența 
profesională necesară, ba
gajul de cunoștințe cores
punzător, pregătirea de 
specialitate adecvată. Din 
asemenea adevăruri rezul
tă că astăzi asumarea con
știentă a unor înalte dato
rii față de țară, voința de 
a consacra acesteia toate 
puterile și energiile . crea
toare trebuie să fie mai 
mult ca oricind strins aso
ciată cu înțelegerea nece
sității ridicării neîntrerup
te a nivelului profesional, 
științific și tehnic, al lăr
girii orizontului de cunoaș
tere, al imbpgățirii bagaju
lui de cunoștințe poli- 
tico-ideologice. Competen
ța profesională, dorința d? 
autodepășire. dublate de 
responsabilitatea socială, 
reprezintă condiția pune
rii in valoare a potențialu
lui creator al fiecărui om 
al muncii acolo unde țara 
are nevoie.

A fi patriot înseamnă a 
nu da înapoi în fața greu
tăților, a nu dezarma in 
fața lor ; înseamnă hotări- 
re de a căuta și găsi soluții 
pentru depășirea obstacole
lor, pentru înlăturarea nea
junsurilor, pentru înfrânge
rea greutăților. pornind 
de la convingerea, verifi
cată de întreaga practică 
socială, că nu prin lamen
tații, prin văicăreli și nici 
prin fugă din fața lor. ele 
pot fi biruite, ci prin in
vestiție de gîndire. prin 
inițiativă, prin căutări și 
eforturi, prin hotărî re și 
voință de acțiune, prin în
cordare de energii. Măr - 
țul exemplu de abnegație, 
de atașament la valorile 
patriei dat de înaintași in 
atîtea împrejurări in fața 
unor greutăți ce păreau 
insurmontabile — greutăți 
depășite prin luptă, prin 
spirit de sacrificiu, prin 
fermitate în acțiune — tre
buie să însuflețească neîn
cetat munca și viața gene
rațiilor de astăzi, să hră
nească încrederea în marea 
putere a poporului liber, 
unit, singur stăpîn pe soar
ta sa.

Se pot întîlni adesea ges
turi și fapte precum cel din 
rindurile care urmează : un 
om cu experiență, desci- 
frind o atitudine pripită la 
un tinăr — fie ea in mun
că. fie in familie ori în so
cietate — nu trece nepăsă
tor pe lingă acesta, ci se o- 
prește. îndemnind la re
considerarea conduitei, ar- 
gumentînd cu fapte, povă- 
țuind. Este in acest gest o

altă ipostază a participării 
plenare la viața colectivi
tății ; a nu trece indiferent 
pe lingă lipsuri, pe lingă 
mentalități și atitudini ne
conforme cu normele mo
rale ale societății noastre, 
a nu socoti suficiente doar 
rezultatele proprii, oricit ar 
fi ele de bune, ci a acțio
na pentru ca și realizările 
tovarășilor lingă care lu
crezi să se ridice la nivelul 
cel mai inalt reprezintă 
și ele expresii ale unor au
tentice simțăminte patrio
tice.

Apare cu telaritate. in lu
mina unor asemenea trăsă
turi, faptul că a fi azi pa
triot este sinonim cu a fi 
revoluționar, a fi angajat 
cu toate puterile, cu in- 
treaga capacitate de iniția
tivă și acțiune în desfășu
rarea amplului proces re
voluționar din țara noas
tră. in îndeplinirea progra
melor de dezvoltare econo- 
mico-socialâ cuprins? in 
documentele partidului. Iar 
prin aceasta, natr otismui 
revoluționar socialist re
prezintă o uriașă resursă 
de progres, de accelerare a 
acestuia. înțeleasă într-o 
as inienca perspectivă, dez
voltarea simțămin.elor de 
dragoste pentru țară, de 
răspundere pentru destine
le sale prezente și viitoare 
reprezintă o îndatorire e- 
sențială a activității politi- 
co-ideologice și . cultural- 
educative. Prin acțiuni și 
manifestări susținute, fron
tul educațional trebuie să 
asigure plămădirea unor 
vii ,și profunde simțăminte 
patriotice care să determi
ne convingeri puternice, a- 
titudini ferm...’ sub semnul 
iubirii de țară. în acest 
sons, o importanță deose
bită o are cunoașterea tre
cutului național, a muncii 
și luptei înaintașilor, a ma
rilor lor pilde de dăruire și 
abnegație pentru țară. Un 
larg c mp de acțiune se 
deschide pentru toți facto
rii educaționali in asigura
rea cunoașterii temeinice 
a marilor înfăptuiri ale 
anilor socialismului. cu 
deosebire a „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", in sti
mularea mindriei firești 
pentru forța de creație is
torică a poporului nostru, 
pentru drumul lung par
curs în această perioadă în 
sporirea forței economice 
a țării. înnoirea chipului 
așezărilor patriei și asigu
rarea unei noi calități a 
muncii și vieții poporului. 
Prin sporirea capacității 
formative a acțiunilor or
ganizate de factorii înves
tiți cu atribuții educaționa
le trebuie să se fundamen
teze convingerea că fiecare 
generație are datoria de a 
prelua și duce mai departe 
ștafeta muncii pentru țară, 
de a contribui cu întreaga 
sa putere de muncă și crea
ție la progresul acesteia, că 
aici, in vatra străbună, de 
care ne unesc atitea mii si 
mii de trainice legături, 
trebuie făcut totul pentru 
a patriei înălțare. pentru 
împlinirea gindului lumi
nos al înaintașilor : Româ
niei. la trecutu-i mare, 
măreț viitor comunist 1

Silviu ACHIM

PERFECTIONAREA STILULUI DE MUNCA
cuvintul de ordine pentru sistemul de conducere democratică a economiei

Crearea actualului cadru democratic de con
ducere a economiei românești se inscrie, indiscu
tabil, în rindul marilor creații și cuceriri politice 
generate de perioada profundei înnoiri a vieții 
economico-sociale inaugurată de Congresul al 
IX-!ea al partidului. In cei aproape 20 de ani 
care au trecut de cînd a început edificarea 
actualului cadru democratic din economie, ca
racterizați prin măsuri succesive de continue 
căutări, de experimentări și perfecționări, s-a 
clădit un sistem de conducere unic in felul său, 
a cărui caracteristică esențială și rațiune de a 
fi o constituie participarea largă a tuturor cate
goriilor de oameni ai muncii atît la elaborarea 
deciziilor care privesc dezvoltarea și moderni
zarea economiei, cit și la aplicarea lor. Acesta

Se întemeiază, cum bine se știe, pe exercitarea 
autoconducerii muncitorești in cadrul unor for
me distinct instituționalizate, la nivelul în
treprinderilor, centralelor și ministerelor - prin 
adunările generale, consiliile oamenilor muncii, 
consiliile de conducere și birourile executive ale 
acestora.

Asa cum a subliniat cu claritate tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta ședință a Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R,, este ne
cesar ca organele de partid, ministerele și cen
tralele industriale, organizațiile de masă și ob
ștești, organele de conducere colectivă din toate 
domeniile vieții economice și sociale să treacă 
cu hotărire la îmbunătățirea radicală a stilu

lui și metodelor de muncă, la introducerea unei 
ordini și discipline desăvîrșite, la exercitarea 
unui control riguros asupra modului in care se 
asigură Îndeplinirea ritmică a sarcinilor de 
producție, a tuturor indicatorilor stabiliți prin 
plan.

Acum, în preajma Conferinței Naționale a 
partidului, care, prin întreaga ordine de zi 
anunțată, prefigurează noi deschideri democra
tice, noi perfecționări ale conducerii și planifi
cării economiei naționale, ne-am propus să in
vestigăm - in- cadrul unei anehețe social-poli- 
tice - modul in care este exercitată conducerea 
activității economice de către instituțiile sale 
democratice, preocupările actuale privind per
fecționarea stilului de muncă.

- . . .—--------- -------
O operă ce va trăi in veacuri, 

semnată prin muncă eroică 
de oamenii acestui timp

In ziua de 21 noiembrie, tovarășul Nicoloe Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a inaugurat ansamblul feroviar și rutier de 
poduri dunărene din zona Fetești - Cernavodă.

în zilele premergătoare acestui important eveniment - racordarea 
întregului complex de poduri dunărene la sistemul rutier de transport - 
ultimul obiectiv predat de constructori, podul de la Cernavodă, a trecui 
cu succes marele examen : probele statice și dinamice de rezistență, 
ce precedau recepția finală a construcției. Prezent, alături de proiec- 
tanți, constructori și beneficiari la acest moment deosebit, ziarul nostru 
a inregistrat pulsul fierbinte al acelor clipe, așa cum il redau rindurile 
ce urmează :

Maturitatea 
unei experiențe tinere

— Nu putem vorbi despre eficiența 
instituției de conducere colectivă a 
adunării generale a oamenilor mun
cii. ca for suprem al autoconducerii 
muncitorești din întreprinderi și cen
trale fără a discuta, fie și pe scurt, 
etapele istorice ale evoluției ei, pro
ces in care s-a conturat și se află in 
continuă afirmare un stil nou, revo
luționar de muncă, in pas cu cerin
țele fiecărei etape. Pentru că numai 
așa vom ințelege că sistemul auto
conducerii muncitorești este o crea
ție politică și științifică, durabilă și 
viabilă, care a fost construită prin- 
tr-o continuă adaptare la cerințele 
complexe ale dezvoltării economiei 
naționale. Un sistem a cărui linie 
de forță o constituie accesul tuturor 
oamenilor muncii la actul conduce
rii micro și macroeconomice, subli
niază dr. Ovidiu Nicolescu, specialist 
în știința conducerii.

într-o primă perioadă, cuprinsă 
între anii 1965—1971, este conturat 
și definitivat statutul juridic al 
adunărilor generale ale oamenilor 
muncii șî ai comitetelor de direcție, 
care înlocuiesc vechiul sistem exis
tent.. de conducere unipersonală, cu 
primele forme democratice de condu
cere colectivă. Experimentarea aces
tora începe in 1966 numai în anumite 
unităti din industrie și se încheie 
in ’971. cînd. în urma îmbunătățiri
lor aduse se trece la generalizarea 
lor in toate întreprinderile ca 
forme de conducere colectivă. A 
doua perioadă se situează între anii 
1971—1978 și se caracterizează prin 
adincirea procesului de democrati
zare început Ia nivelul întreprinde
rilor și crearea, și la nivel central, 
a unor verigi de conducere colec
tivă la care să participe și repre
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zentanți ai oamenilor muncii din 
unitățile industriale. Anul 1978 mar
chează crearea unui cadru organiza
toric nou. Este vorba de un sistem de 
conducere format din trei organe de 
conducere colectivă : adunarea gene
rală a oamenilor muncii, consiliul oa
menilor muncii și biroul executiv al

consiliului oamenilor muncii — care 
reprezintă suportul organizatoric al 
autoconducerii muncitorești. A treia 
perioadă, după 1978 .și pină in pre
zent, se caracterizează prin accentul 
pus de conducerea partidului, perso
nal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe perfecționarea activității adună

rilor generale și pe funcționarea cit 
mai eficientă a întregului sistem ai 
autoconducerii muncitorești.

— Cea mai înaltă instituție a 
conducerii democratice din unitățile 
economice a acumulat. în cei aproa
pe 20 de ani de existență, și o ma
turitate și o experiență certe. Cum

Constantin PRIESCU 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

(Continuare în pag. a IV-a)

Peste Dunăre plutește încă eșar
fa de abur a dimineții. Tre
nul care ne aduce de la 

București salută podul construit 
de Angliei Saligny la Cerna
vodă, salută Dunărea, salută noul 
pod dunărean spre care doro
banțul încremenit în bronz privește 
vizionar de aproape un secol... 
Acum are ce vedea ! Și noi avem; 
asistăm la un fel de asediu. Din- 
tr-un capăt și din. celălalt al podu
lui nou. șiruri compacte de loco
motive și de autobasculante stau 
gata de start, tăcute și maiestuoa
se. Așteaptă și ele evenimentul 
care și pe noi, cei ce peste un 
minut vom coborî din tren, ne-a 
adus aici : probșle ce preced apro
piata punere în funcțiune a po
dului.

La coborire ne reintilnim cu in
ginerul principal Octavian Ilioiu, 
de Ia Regionala C.F.R. Constanța, 
omul care a urmărit în mod 
exores materializarea acestei lu
crări. Cu o săptămină în urmă dis-

Noul pod de la 
Cernavodă văzut 
de cei ce l-au 

construit
cutam cu dinsul și cu directorul 
tehnic al regionalei — inginerul 
Stelian Circiumărescu — dnsDr.e 
complexul de poduri dunărene ca 
despre cel mai de seamă obiectiv 
de investiții de la această dată de 
pe tot cuprinsul regionalei, ba 
chiar al întregii rețele feroviare 
naționale.

Referindu-ne numai la podul de 
la Cernavodă — pentru care ne și 
aflam acolo — am reținut că exe
cuția sa a fost asigurată in totali
tate in țară. Este cel mai mare pod

peste Dunăre — cu cale ferată du
blă și autostradă la același nivel — 
aVînd o lungime de 470 m și o des
chidere centrală de 190 m. Numai 
tablierul podului cîntărește cam 
9 500 tone, iar viaductul — încă 
9 850 tone. Execuția podului a 
început din ambel. capete, iar 
joncțiunea, cu exactitate de mili
metru. s-a făcut în primăvara aces
tui an.

— Importanța lucrării — ținuse 
să precizeze directorul tehnic al re
gionalei — dincolo de volumul 
mare al investiției, de faptul că 
este unicat, că a solicitat în cel 
mai inalt grad specialiștii noștri de 
profil din proiectare și execuție, 
constă in primul rind in aceea că. 
aflindu-se pe magistrala cea mai 
solicitată din rețea, pe care se de
rulează o bună parte din im- 
port-exportul țării, elimină ulti
mul punct de strangulare din 
trafic. Practic, păstrînd pe rezervă 
și al treilea fir de cale ferată (po
dul Anghel Saligny) se creează o 
„pungă" de trecere. însumînd trei 
fire, față de două, cite sint pe ma
gistrală. Alte avantaje : creș
terea productivității muncii, o 
amortizare rapidă a investiției, po
sibilitatea de n prelua nrompt pe 
timp nefavorabil (îngheț) transpor
tul de marfă de la sectorul fluvial, 
scurtarea duratei de parcurs. Îm
bunătățirea utilizării materialului

Anica FEORESCU
(Continuare in pag. a V-a)
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CONFERINȚELE EXTRAORDINARE ALE ORGANIZAȚILOR JUDEȚENE DE PARTID
L’’
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conducerii si autofinanțării, lărgi
rea democrației muncitorești revo
luționare. participarea actiyă a ma
selor la elaborarea si înfăptuirea 
obiectivelor în profil teritorial.

în spiritul orientărilor și indica
țiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
participant’! la dezbateri au exami
nat cu înaltă exigentă. în mod cri
tic și autocritic, aspectele esențiale 
ale activității desfășurate în aceas
tă perioadă de organele si organi
zatele de partid, organizațiile de 
masă si obștești, de colectivele de 
muncă de la orașe si sate pentru 
realizarea obiectivelor actualului 
plan cincinal, a programelor spe
ciale de dezvoltare multilaterală a 
economiei naționale, pentru asi
gurarea unei noi calități a mun
cii și a vieții. Au fost puse în evi
dentă succesele importante obținu
te în dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale în toate județele tării, o 
serie de rezultate bune obținute în 
realizarea sarcinilor economice, a 
producției fizice, creșterea produc
tivității muncii, modernizarea si 
îmbunătățirea calitativă a produ
selor. în valorificarea superioară a 
materiilor prime și materialelor. în 

gospodărirea combustibililor și e- 
nergiei e'ectrice.

în cadrul conferințelor au fost 
analizate, totodată, cu exigentă re
voluționară. neajunsurile din acti
vitatea desfășurată de comitetele 
județene, de organele și organiza
țiile de partid, de organele de con
ducere colectivă, de comuniști, de 
colectivele de oameni ai muncii și 
au fost făcute propuneri în vederea 
înlăturării deficientelor existente 
în diferite sectoare de activitate, 
pentru întărirea răspunderii si dis
ciplinei. în dezbateri a fost expri
mat angajamentul de a se acționa 
cu hotărîre pentru realizarea in
tegrală a planului pe anul în curs 
și pregătirea temeinică a produc
ției anului viitor, a obiectivelor e- 
conomico-sociale pe perioada 1988— 
1990. pentru înfăptuirea exemplară 
a programelor de sistematizare și 
bună gospodărire a localități
lor. pentru cunoașterea si res
pectarea întocmai a hotărîrilor 
de partid, a legilor tării. O atenție 
deosebită s-a acordat în timpul 
dezbaterilor problemelor legate de 
îndeplinirea In bune condiții a pro
ducției destinate exportului, ridi
carea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor, utilizarea cu randa

ment superior a capacităților de 
producție, reducerea cheltuielilor 
materiale, a stocurilor de produc
ție. realizarea integrală a planului 
de investiții, creșterea eficientei 
economice în toate unitățile, ramu
rile și sectoarele economiei națio
nale.

Participantii Ia dezbateri au pus 
în evidență contribuția activității 
de cercetare științifică și inginerie 
tehnologică la îndeplinirea cu suc
ces a programelor de îmbunătățire 
a organizării și modernizare a pro
ducției, la promovarea mai largă a 
tehnologiilor moderne, de mare 
productivitate, si înnoirea continuă 
a produse’or.

Au fost temeinic dezbătute as
pecte ale muncii din agricultură, 
modul cum se înfăptuiesc obiecti
vele noii revoluții agrare. Pornind 
de la experiența și rezultatele din 
acest an, participanții au analizat 
pe larg măsurile ce se impun pen
tru pregătirea în cele mai bune 
condiții a recoltei anului viitor, 
respectarea întocmai a tehnologiilor 
și obținerea unor producții vegeta
le și animaliere cît mai mari. De 
asemenea, au fost stabilite măsuri 
pentru livrarea ritmică la fondul 
de stat a cantităților de produse 

planificate și îndeplinirea preve
derilor programelor de autoapro- 
vizionare.

In timpul discuțiilor s-au făcut 
numeroase propuneri concrete pen
tru îmbunătățirea activității orga
nelor și organizațiilor de partid, 
pentru desfășurarea unei susținute 
activități politi<?o-educative, care 
să contribuie la creșterea spiritului 
de combativitate al comuniștilor, la 
ridicarea conștiinței revoluționare, 
patriotice a tuturor oamenilor mun
cii. O atenție deosebită s-a acordat 
perfecționării in continuare a ac
tivității desfășurate de organismele 
democrației noastre muncitorești 
revoluționare, participării active a 
maselor de oameni ai muncii, a în
tregului popor la elaborarea și în
făptuirea planurilor de dezvoltare 
în profil teritorial.

In cadrul conferințelor, partici
pantii au dezbătut pe larg și și-au 
însușit pe deplin, in unanimitate, 
măsurile adoptate de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. din 
27 noiembrie. Pornind de la însem
nătatea deosebită a concluziilor și 
orientărilor formulate cu acest pri
lej de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
privire la mai buna desfășurare a 

muncii politico-educative, vorbito
rii s-au referit direct la propria 
lor activitate, la propriile rezulta
te, la modul în care sînt aplicate 
și respectate prevederile Statutului 
partidului, exigențele disciplinei de 
partid, normele eticii și echității 
socialiste. Au fost stabilite măsuri 
și acțiuni privind întărirea și per
fecționarea muncii politico-educa
tive, dezvoltarea conștiinței înain
tate, revoluționare a membrilor de 
partid, a tuturor oamenilor muncii.

Conferințele extraordinare au a- 
doptat hotărîri speciale care ex
primă angajamentul comitetelor ju
dețene de partid și al municipiului 
București de a acționa cu toată 
fermitatea, cu cea mai înaltă răs
pundere comunistă pentru elimina
rea stărilor de lucruri negative și 
îmbunătățirea radicală a stilului și 
metodelor lor de muncă, pentru în
făptuirea hotărîrilor de partid și a 
legilor țării. întărirea continuă a 
activității de îndrumare și control, 
a disciplinei, pentru creșterea sub
stanțială a eficienței muncii de 
partid și de educație, de ridicare a 
conștiinței revoluționare a maselor, 
în vederea îndeplinirii exemplare 
a obiectivelor stabilite de Congre
sul al XlII-lea al partidului, a tu

turor planurilor șl programelor de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei.

Pe baza propunerilor făcute în 
timpul dezbaterilor, conferințele 
extraordinare au adoptat, de ase
menea, programe de măsuri con
crete și de activități menite să 
conducă la îndeplinirea integrală a 
planurilor de dezvoltare a fiecărui 
județ, la înfăptuirea integrală a 
sarcinilor de plan pe anul în curs 
și pe întregul cincinal.

Au fost aleși, totodată, delegații 
pentru Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român.

Conferințele au încredințat dele- 
gaților mandatul de a da glas sen
timentelor de aleasă stimă și pre
țuire, de profundă recunoștință ale 
comuniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii față de strălucita activitate 
desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul ge
neral al partidului, președintele 
Republicii, pentru edificarea cu 
succes a societății socialiste și co
muniste in patria noastră, pentru 
progresul necontenit al României 
socialiste libere, și independente, 
pentru binele și fericirea poporului 
român. Delegații la Conferința Na
țională a partidului au primit man

dat de a exprima deplina adeziune 
a locuitorilor județelor respective 
la politica internă și externă a par
tidului și statului, la inițiativele și 
demersurile de larg răsunet inter
național ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu consacrate dez
armării și păcii. înțelegerii, priete
niei și colaborării intre popoare.

Delegații la Conferința Națională 
a partidului au măndatul de a par
ticipa activ la dezbaterea tuturor 
problemelor aflate pe ordinea de zi 
a înaltului forum al comuniștilor.

în încheierea lucrărilor, într-o at
mosferă vibrantă, de profund pa
triotism, participanții au adresat to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, telegrame 
în care este exprimată hotărirea 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii de a acționa cu înaltă răs
pundere, cu dăruire și abnegație 
revoluționară • pentru realizarea 
exemplară a planului pe acest an 
și pe întregul cincinal, a obiective
lor stabilite de Congresul al XIII- 
lea, a Programului de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare spre comu
nism.

(Agerpres)

MUNICIPIUL 
BUCUREȘTI

Participanții la conferința extraordinară a orga
nizației de partid a municipiului București au primit 
cu vie recunoștință și puternice ovații salutul re
voluționar transmis din partea conducerii partidu
lui, a tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al partidului. Prezentînd salutul, tovarășul 
Constantin Olteanu, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. a relevat că actuala 
conferință este chemată să analizeze, într-un spi
rit de înaltă responsabilitate și exigență comunistă, 
activitatea desfășurată pentru dezvoltarea impe
tuoasă economico-socială a Capitalei și să adopte 
cele mai eficiente măsuri pentru înfăptuirea 
neabătută a hotărîrilor Congresului al XlII-lea, în
deplinirea planului pe acest an și pe întregul cin
cinal. A fost exprimată convingerea că, prin întă
rirea rolului conducător al organelor și organizați
ilor de partid în toate colectivele, prin continua 
perfecționare a stilului și metodelor de muncă, prin 
valorificarea la un nivel superior a marelui poten
țial productiv, de creație tehnico-științifică existent, 
comuniștii, toți oamenii muncii din Capitală își vor 
spori contribuția la progresul neîntrerupt al Româ
niei socialiste.

în spiritul exigențelor, al indicațiilor și orien
tărilor permanente de care beneficiază organizația 
de partid a Capitalei din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, 
darea de seamă, prezentată de tovarășul Constantin 
Olteanu. prim-secretar al comitetului muncioal de 
partid, a făcut o amplă analiză, a rezultatelor ob
ținute în industrie, construcții, agricultură, cerce
tare și invățămint, în munca politico-organizatorică 
și cultural-educativă. S-a subliniat. în spirit critic 
și autocritic, că deficiențele care persistă in organi
zarea producției, și a muncii. în folosirea capacități
lor de producție, în aplicarea principiilor autocon- 
ducerii muncitorești și autogestiunii economico-fi- 
nanciare, care se regăsesc în nerealizarea unor in
dicatori de bază ai planului — producția fizică, 
export, cheltuieli materiale, beneficii — pot și tre
buie grabnic înlăturate prin manifestarea mai pu
ternică a spiritului de partid și combativității re
voluționare. creșterea răspunderii organelor și 
organizațiilor de partid, a cadrelor cu funcții de 
conducere, a specialiștilor, folosirea in mai mare 
măsură a forței și capacității activului de partid, 
exercitarea unui riguros și cuprinzător control de 
partid în vederea îndeplinirii neabătute a hotări- 
rilor de partid și a legilor țării.

In cadrul dezbaterilor, desfășurate într-o ătmosferă 
de lucru, exigentă și angajantă. numeroși vorbitori, 
între care tovarășii Nicolae Badea, prim-secretar al 
comitetului de partid al sectorului 2. Petre Rădu- 
canu. secretar al comitetului de partid de la între
prinderea ..23 August". Valeriu Matache. director 
general al Centralei industriale de mecanică fină și 
mașini textile. Elisabeta Stanciu. secretar al comi
tetului de partid de la întreprinderea de calculatoare 
electronice, au abordat problemele îndeplinirii sar
cinilor de plan pe acest an și întregul cincinal, re- 
levînd hotărirea comuniștilor, a oamenilor muncii 
din unitățile Capitalei de a acționa cu perseverență 
pentru valorificarea superioară a rezervelor exis
tente de creștere în ritm susținut a producției, de ri
dicare a calității, nivelului tehnic și competitivității 
la export a produselor și îmbunătățirea eficientei 
întregii activități. în cadrul lucrărilor, tovarășii Vic
toria Fieroiu. secretar al comitetului de partid de la 
Institutul de cercetări chimice. Aurel Sandu, direc
tor a! Institutului de cercetare științifică și inginerie 
tehnologică pentru mașini unelte. Dumitru Constan
tin. director al întreprinderii de mașini erele, și. alții 
au evidențiat sprijinul substanțial •primit în înfăp
tuirea programelor de modernizare din partea Con
siliului Național al Științei și învățămîntului. orga
nism de partid șl de stat condus cu înaltă compe
tență de tovarășa academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu.

In același spirit de răspundere comunistă, izvorît 
din preocuparea de a realiza în cele mai bune con
diții amnlul program de sistematizare si moderni
zare edilitar-urbanistică a Capitalei, de a înlătura 
grabnic neajunsurile existente pe șantiere, au vor
bit tovarășii Petre Petroșanu, director general al 
Centralei de construcții-montaj. Petru Constantines- 
cu. director al întreprinderii ,.Metroul" București, și 
alții. Prezentînd rezultatele obținute în realizarea 
programelor de autoanrovizionagș. de creștere a pro
ducțiilor agricole, tovarășii Dumitru Necșoiu. prlm- 
vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliu
lui popular al municipiului București. Viorel Vizu- 
reanu. prim-secretar al comitetului de partid al 
Sectorului agricol Ilfov, au înfățișat măsurile ce se 
întreprind in vederea îmbunătățirii activității din 
unitățile agricole și comerciale. O atenție deosebită 
au acordat tovarășii Voicu Tache, rector al Institu
tului politehnic. Ilie Bologa. președinte al Consiliu
lui municipal al sindicatelor București. Nicolae Dra- 
goș. prim redactor-șef adjunct al ziarului „Scinteia", 
Silviu Stănculescu. director al Teatrului de Come
die. problemelor pregătirii șl formării omului nou. 
cu o conștiință înaintată, revoluționară, educării în 
spirit patriotic, comunist a tinerei generații. îmbu
nătățirii întregii activități politico-educative.

Exigențele spiritului de partid, critica și autocri
tica constructive, efortul de a găsi soluții viabile 
pentru perfecționarea activității în toate domeniile, 
pentru valorificarea superioară a potențialului uman 
si material al Capitalei au caracterizat lucrările 
conferinței, ilustrînd hotărirea comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii de a-și îndeplini exemplar în
datoririle. de a răspunde cerințelor formulate de 
secretarul general al partidului, de a-și exprima, 
prin fapte remarcabile de muncă, sentimentele de 
aleasă stimă și prețuire față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. față de tovarășa Elena Ceaușescu. 
a căror înaltă și permanentă preocupare pentru con
tinua înflorire a Capitalei țării cetățenii ei o cu
nosc zi de zi.

Participanții la conferință și-au exprimat apro
barea unanimă față de măsurile luate de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., în ședința sa din 
27 ro’embrie. întărind această aprobare. în hotărirea 
comitetului municipal de partid se arată că se va 
milita cu fermitate pentru respectarea neabătută a 
normelor de etică și echitate socialistă, combătin- 
du-se cu intransigență manifestările de formalism, 
superficialitate și toleranță, încercările de minimali
zare a neajunsurilor, de ascundere a stărilor de lu
cruri negative, urmărindu-se afirmarea in toate îm
prejurările a spiritului critic și autocritic, a exigenței 
și responsabilității tuturor comuniștilor, pentru sta
tornicirea climatului de principialitate, ordine și dis
ciplină în fiecare loc de muncă.

în unanimitate, participanții au adoptat un amplu 
program de măsuri, au ales delegații și au aprobat 
mandatul încredințat acestora pentru Conferința Na
țională a partidului.

„Cu aleasă recunoștință pentru îndru
marea directă, nemijlocită, pentru indica
țiile și orientările date de dumneavoastră 
la intilnirile cu biroul comitetului muni
cipal de partid, cu prilejul numeroaselor 
vizite de lucru în unități din Capitală, 
vă raportăm, mulț stimate tovarășe 
secretar general, că în acest an, pe baza 
îmbunătățirii întregii activități politico- 
organizatorice, producția-marfă industrială 
este cu 22 miliarde lei mai mare decît 
în 1985 — se arată in telegrama 
adresată de conferință COMITETU
LUI CENTRAL AL P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. Totodată, in în
făptuirea amplului program de investiții 
și de sistematizare a Capitalei, care se 
realizează din inițiativa și sub directa 
dumneavoastră conducere, in ultimii trei 
ani au fost construite aproape 70 mii 
apartamente, executindu-se numeroase lu
crări monumentale și edificii de interes 
public cum sint : amenajarea complexă a 
Dîmboviței, noul centru civic, extinderea 
metroului — mărețe ctitorii, reprezenta
tive pentru noua devenire arhitectural- 
urbanistică a orașului.

Dînd expresie voinței comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii din Capitală, 
organizația de partid a municipiului 
București se angajează să realizeze peste 
prevederile planului acestui an o pro
ducție industrială de peste 2 miliarde Iei, 
contribuind în acest fel la înfăptuirea 
neabătută a hotărîrilor Congresului al 
XlII-lea al P.C.R., a Programului parti
dului.

V

Din partea secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu au fost adresate partici- 
panților la conferință, tuturor comuniștilor și oame
nilor muncii din județ un vibrant salut revoluționar, 
calde felicitări pentru realizările dobindite, împreună 
cu îndemnul de a obține noi și tot mai importante 
succese în înfăptuirea mărețelor obiective ale celui 
de-al optulea plan cincinal. Transmițînd salutul, care 
a fost primit cu deosebit entuziasm, tovarășul Ion 
Radu, membru supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., a relevat necesi
tatea ca, în spiritul exigențelor formulate de se
cretarul general al partidului, conferința să exami
neze cu fermitate revoluționară, în spirit critic și 
autocritic munca politico-organizatorică și cultural- 
educativă desfășurată de organele și organizațiile de 
partid, să ia atitudine hotărîtă împotriva mentalită
ților Învechite, manifestărilor de automulțumire, ne
păsare și superficialitate. împotriva inerției, rutinei și 
incompetenței, a oricăror abateri de la normele vie
ții interne de partid, ale eticii și echității socialiste.

Analiza partinică, aprofundată făcută in darea de 
seamă, prezentată de tovarășul Ion Bogdan Băluță, 
prim-secretar al comitetului județean de partid, a 
scos în evidență munca desfășurată de organele și 
organizațiile de partid pentru îndeplinirea sarcinilor 
economice, arătîndu-se că în ultimii trei ani. în județ 
au fost realizate și livrațe peste plan însemnate can
tități de energie electrică, cărbune, utilaje tehnolo
gice și mașini-unelte, produse petrochimice, con
fecții etc. și au fost puse in funcțiune 40 noi capa
cități de producție. S-a criticat, in același timp, că 
in județ se înregistrează o serie de restanțe la pro
ducția fizică și la export, datorate în principal defi
ciențelor din munca de partid, faptului că nu s-a ma
nifestat pretutindeni un înalt spirit de exigență și 
răspundere pentru luarea celor mai eficiente mă
suri politico-organizatorice care să ducă la folosirea 
corespunzătoare a capacităților de producție și la 
întărirea ordinii și disciplinei in unitățile din indus
trie și agricultură.

In același spirit de responsabilitate comunistă s-au 
desfășurat și dezbaterile din conferință. în cuvîntul 
lor, Vasile Săndulache, prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid Bacău, Vasile Gogu, directorul 
întreprinderii de mașini-unelte. Gheorghe Oprea, se
cretar al comitetului de partid de la întreprinderea 
„Electrocentrale" Borzești, Gheorghe Dona, directo
rul Trustului de foraj-extracție Moinești. și alții s-au 
referit la necesitatea mobilizării mai intense a tu
turor forțelor creatoare din unitățile economice în 
vederea organizării superioare a producției și a mun
cii. pentru ridicarea competitivității produselor și 
realizarea integrală a contractelor la export, pentru 
creșterea productivității muncii și reducerea cheltu
ielilor materiale. Vorbitorii au insistat, totodată, asu
pra necesității ca organizațiile de partid din între
prinderi, consiliile oamenilor muncii să-și îmbună
tățească stilul și metodele de muncă, acționînd 
ferm pentru a nu lăsa să se acumuleze neajunsuri 
sau unele acte arbitrare, neconforme cu prevederile 
legale, să combată tendința nocivă a concesiilor pen
tru concesii, a formalismului și dezinformării, mani
festări și atitudini incompatibile cu normele socie
tății noastre.

Aducînd în discuție problemele fnuncii de partid 
din agricultură. Nicolae Leuștean, președintele C.A.P. 
Nicolae Bălcescu, Gheorghe Antochi, secretar ai co
mitetului județean de partid. Alexandru Davidescu, 
inginer-șef Ia stațiunea de cercetare și producție le
gumicolă. și glții s-au referit la sarcinile ce revin 
organizațiilor de partid de la sate pentru întărirea 
ordinii și disciplinei în unitățile agricole, astfel incit 
fiecare om al muncit, cadrele de partid si de stat să 
desfășoare o activitate exemplară în vederea reali
zării unor producții cit mai mari, potrivit cerințelor 
noii revoluții agrare.

în cuvîntul lor. Elena Floareș. prim-secretar al Co
mitetului municipal de partid Gh. Gheorghiu-Dej, 
Petru Enășoae. președintele comitetului județean de 
cultură și eduqație socialistă. Raluca Mocanu, deca
nul facultății de subingineri. au subliniat importan
tele sarcini ce revin organelor si organizațiilor de 
partid în domeniul muncii politico-educative, de for
mare a omului nou. S-a arătat că edificarea societă
ții socialiste multilateral dezvoltate presupune nu 
numai o bază tehnico-materială ridicată, ci si un 
om cu o conștiință revoluționară înaintată, capabil 
să înțeleagă mersul evenimentelor, inclusiv faptul 
că în desfășurarea procesului revoluționar pot apărea 
și greutăți, dar că datoria fiecăruia este să acționeze 
pentru înlăturarea lor. să se afle în primele rînduri 
ale luptei pentru transformarea revoluționară a so
cietății.

Numeroși vorbitori, printre care Vasile Ardeleanu, 
prim-vicepreședinte al consiliului popular județean. 
Grigore Birsan, secretar al Comitetului comunal de 

partid Ghimeș-Făget. Valentin Anastasiu. directorul 
Combinatului petrochimic Borzești. au aprofundat, 
în spirit revoluționar, problemele disciplinei de 
partid, exprimindu-și deplina aprobare față de mă
surile stabilite în acest domeniu de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. în ședința din 27 
noiembrie a.c. Conferința a adoptat. în acest sens, o 
hotărîre in care s-a formulat angajamentul de a se 
promova cu fermitate principiile comuniste de 
muncă și viață, de a se acționa permanent pentru 
combaterea oricăror atitudini de toleranță față de 
lipsurile și abaterile din comportamentul unor cadre, 
pentru ca întregul activ de partid, toți comuniștii să 
acționeze ’cu demnitate, cinste și modestie, să fie 
model de conduită în toate împrejurările, la locul de 
muncă, in familie și în societate.

Angajîndu-se să înfăptuiască în cele mai bune con
diții sarcinile de plan ce revin județului în actualul 
cincinal, participanții au adoptat un amplu program 
de măsuri, au ales delegații pentru Conferința Na
țională a partidului. încredințîndu-le acestora man
datul pentru înaltul forum al comuniștilor.

în încheiere, intr-o vibrantă atmosferă 
patriotică, de puternică unitate in jurul 
secretarului general al partidului, partici
pantii la conferință au adresat o 
telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. in care se spu
ne : „Folosim și acest prilej pentru a vă 
exprima cele mai vii și profunde mul
țumiri. alese sentimente de recunoștință 
și dragoste și vă asigurăm că oamenii 
muncii din județul nostru, urmîndu-vă 
exemplul de muncă pe care ni-l oferiți zi 
de zi, intimpină Conferința Națională a 
partidului cu noi succese in toate dome
niile de activitate. Delegații au dat ex
presie hotărîrii comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii din județ de a acționa 
cu răspundere, în spirit revoluționar 
pentru realizarea pină Ia sfirșitul acestui 
an a unei producții suplimentare în va
loare de 500 milioane lei, concretizată în 
3 000 tone cărbune, 155 000 MWh energie 
electrică, 40 milioane metri cubi gaze de 
sondă, alte produse necesare economiei 
naționale. Totodată, vă raportăm că prin 
măsurile adoptate vom onora toate co
menzile de export, că acționăm neobosit 
pentru pregătirea in cele mai bune con
diții a producției anului viitor, atit în in
dustrie, cît si în agricultură".

BOTOȘANI
Din partea conducerii partidului, a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, participanților la conferința 
extraordinară, tuturor comuniștilor și oamenilor 
muncii din județ le-au fost transmise un vibrant și 
mobilizator salut revoluționar, împreună cu îndemnul 
și urarea de a obține noi și importante succese in 
transpunerea în practică a politicii partidului și sta
tului nostru, a sarcinilor ce le revin din istoricele 
hotărîri ale Congresului al XlII-lea al P.C.R. în con
tinuarea mesajului, prezentat de tovarășul Ludovic 
Fazekaș, membru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., s-a subliniat cerința majoră ca 
lucrările conferinței să abordeze și să dezbată cu 
exigență partinică, în spirit critic și autocritic con
structiv, problemele fundamentale ale perfecționării 
stilului și metodelor de muncă, ale întăririi ordinii 
și disciplinei, Astfel incit in întregul jîideț să se pro
ducă o emulație generală pentru realizarea unei noi 
calități, superioare a muncii în toate sferele vieții 
economico-sociale, în activitatea tuturor organelor și 
organizațiilor de partid.

în spiritul orientărilor și exigențelor formulate de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 5 octombrie și Ședința 
Comitetului Politic Executiv din 27 noiembrie a.c., 
darea de seamă, prezentată de tovarășul Iulian 
Ploștinarp, prim-secretar al comitetului județean de 
partid, a conturat tabloul concret și divers al preo
cupărilor și realizărilor, cît și al neîmplinirilor din 
industria și agricultura județului, din celelalte sec
toare de activitate, demonstrînd cu fapte și argu
mente concludente intercondiționarea dintre eficiența 
muncii politico-organizatorice desfășurate de organi
zațiile de partid și rezultatele obținute în realizarea 
planurilor și programelor în profil teritorial. în acest 
context, s-a arătat, printre altele, că — deși în cele 
11 luni din acest an au fost înregistrate unele pro
grese față de perioada similară din anul precedent 
— planul nu este îndeplinit la producția-marfă și Ia 
export, iar realizarea investițiilor pentru industrie 
nu se situează nici ea la nivelul posibilităților. Darea 
de seamă a detaliat cauzele acestor situații și a 
supus analizei modalitățile de înlăturare a lor.

Delegații înscriși la cuvînt au adîncit analiza, au 
exprimat opinii, și-au luat angajamente. Vorbitorii 
au pus accentul pe ceea ce trebuie făcut în viitor ; 
nu pe explicații și încercări de justificare a defi
ciențelor. ci pe căile de a îmbunătăți munca lor, a 
organizațiilor de partid și colectivelor din care fac 
parte, a comitetului județean. Spre exemplu, to
varășul Sava Băetu — maistru, secretarul comitetu
lui de partid de la întreprinderea de sticlărie și 
porțelan Dorohoi — după ce a expus experiența din 
această unitate fruntașă, și-a concentrat cuvîntul 
asupra acțiunilor care vor fi întreprinse pentru „exa
menul anului viitor", cînd colectivul întreprinderii 
se va mobiliza pentru a realiza un plan mai mare 
decît cel din anul curent cu peste 50 milioane lei. 
In același mod au abordat problemele îndeplinirii 
sarcinilor în industrie tovarășii Ioan Cojocariu, prim- 
secretar al Comitetului municipal de partid Botoșani, 
Viorica Hușoschi. secretar al comitetului de 
partid de la întreprinderea „Integrata de in" 
Botoșani. Mihai Emil Alexa, directorul între
prinderii ..Electrocontact". Pe o poziție ase
mănătoare s-a situat și intervenția tovarășului Eugen 
Nițură — director general al direcției agricole jude
țene — care, arătînd în mod autocritic că planurile 
de producție și programele de măsuri nu au fost 
concretizate operativ și la nivelul scontat în fiecare 
C.A.P. și I.A.S.. a prezentat o seamă de propuneri 
și acțiuni menite să valorifice mai bine fondul fun
ciar, să asigure executarea la timp și de calitate a 
lucrărilor în fiecare sezon. De asemenea, tovarășii 
Ștefan Andrușcă. președinte al C.A.P. Darabani. Mi
hai Jitărașu. organizator de partid al C.U.A.S.C. 
Cîndești, Mihai Iurea. secretar al comitetului comu
nal de partid Ungureni, și alți vorbitori au dezbătut 
unele aspecte privind îndeplinirea obiectivelor noii 
revoluții agrare. Referindu-se la modul în care or
ganizațiile de partid își îndeplinesc rolul de condu
cător politic. Ia eficienta activităților de mobilizare 
a oamenilor muncii la îndeplinirea exemplară a sar
cinilor economice. Elena Burac. secretar al Comite
tului orășenesc de partid Dorohoi. Lazăr Băciucu, 
secretar al comitetului județean de partid, precum 
și alți vorbitori au precizat că nerealizările. defi

cientele țin de stilul și metodele de lucru cu oame
nii. de priceperea și stăruința în dezvoltarea con
științei socialiste, în organizarea muncii și in mobi
lizarea la muncă.

în cadrul dezbaterilor, vorbitorii s-au pronunțat 
cu combativitate revoluționară împotriva mentalită
ților învechite, a manifestărilor de automulțumire si 
incompetență în muncă. împotriva oricăror încălcări 
și abateri de la disciplina de partid sau de la le
gile țării. în unanimitate, el au condamnat cu asprime 
faptele reprobabile săvîrșite de unii activiști ai Co
mitetului județean Dolj al P.C.R.. declarîndu-se pe 
deplin de acord cu măsurile luate de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. Hotărirea adoptată în 
acest sens de conferință — exprimînd o adeziune 
unanimă — cheamă, totodată, la intensificarea între
gii activități desfășurate de organele si organizațiile 
de partid din județ pentru formarea omului nou. la 
ridicarea permanentă a nivelului politico-ideologic 
al cadrelor. îndeosebi al celor de conducere, la în
tărirea disciplinei de partid si manifestarea spiritu
lui revoluționar în toate colectivele de muncă. în 
viata fiecărui comunist si cetățean.

Conferința a adoptat în unanimitate un amplu 
program de măsuri, a ales delegații Ia Conferința 
Națională a partidului și a aprobat mandatul în
credințat acestora.

în telegrama adresată de conferin
ță C.C. al P.C.R.. tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, se menționează 
printre altele : „Reafirmăm și cu acest 
prilej deplina aprobare a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii botoșăneni față 
de politica internă și externă a partidului 
și statului nostru, al cărei strălucit ini
tiator sinteți dumneavoastră, mult stima
te tovarășe secretar general, cel mai iubit 
și mai respectat fiu al poporului român, 
personalitate proeminentă a lumii con
temporane.

însuflețiți de înflăcărateie chemări pe 
care ni le-ați adresat prin salutul cald, 
militant, transmis conferinței noastre, 
precum și cu alte prilejuri, ne reinnoim 
angajamentul muncitoresc, revoluționar 
de a face totul pentru infăptuirea sarci
nilor ce ne revin din Programul partidu
lui, din , istoricele hotărîri .ale Congresului 
al XlII-lea al P.C.R și din cele ce vor 
fi adoptate de înaltul forum al comuniș
tilor români. Conferința Națională".

BRASOV
Transmițînd conferinței, comuniștilor, tuturor oa

menilor muncii din județ un cald salut tovărășesc, 
revoluționar din partea conducerii partidului, a to
varășului Nicolae Ceaușescu — salut ne care partici
panții l-au primit cu vibrantă însuflețire — tovarășul 
Constantin Dăscălescu. membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. a relevat necesitatea 
ca actuala conferință să aibă un pronunțat caracter 
de lucru, să întreprindă, corespunzător cerințelor 
exigentei comuniste, spiritului partinic, o analiză te
meinică a activității desfășurate, să dezbată cu ma
ximum de răspundere, cu profund spirit critic și 
autocritic cauzele unor rămîneri în urmă, ale neîn- 
deplinirii unor sarcini. Vorbitorul a subliniat, cu 
pregnantă, că mersul înainte, perfecționarea conti
nuă a activității desfășurate de organele și organi
zațiile de partid depind de legătura lor directă cu 
viața, de munca exemplară, de ordine și disciplină, 
de eradicarea oricărui semn de formalism, comodi
tate. automulțumire. avîndu-se mereu in vedere mă
rețele obiective stabilite de Congresul al XlII-lea al 
P.C.R.

Darea de seamă, prezentată de tovarășul Petre 
Preoteasa, prim-secretar al comitetului județean de 
partid, a cuprins o analiză exigentă a rezultatelor 
obținute, a măsurii în care ele corespund sarcinilor 
de plan și angajamentelor asumate, puternicei baze 
tehnico-materiale. potențialului creator deosebit de 
care dispune județul. Prin această prismă au fost 
analizate stilul de muncă al comitetului județean, al 
organizațiilor de partid, măsurile care trebuie între
prinse. cu promptitudine si perseverentă, pentru îm
bunătățirea radicală a întregii activități politico- 
organizatorice și educative, insuficienta implicare a 
cadrelor de conducere, a întregului activ în rezol
varea directă, la fața locului, a problemelor, incon
secvența în aplicarea programelor și măsurilor 
adoptate, formalismul, spiritul de automulțumire. 
rutina și inerția, meteahna justificărilor au fost 
aspru combătute ca paravane ale lipsei de compe
tentă si ale comodității, ca factor ce frînează punerea 
deplină în valoare a potențialului tehnic și uman, 
adevărata cale de soluționare a oricăror probleme, 
de obținere a unei calități noi. superioare în toate 
domeniile activității economico-sociale.

în aceeași atmosferă de responsabilitate comu
nistă s-au desfășurat si dezbaterile din conferință. 
Referindu-se direct la rezultatele obținute, numeroși 
vorbitori — printre care Octavian Căpitanu. directo
rul general al întreprinderii „Tractorul". Marioara 
Ojog. secretar al comitetului de partid de la între
prinderea ..Carpatex", Simion Săpunaru. director ge
neral al Centralei industriale de tractoare și auto
camioane — au arătat în mod critic și autocritic că 
organele și organizațiile de partid, organele de con
ducere colectivă ale unităților pe care le reprezintă 
nu au acționat întotdeauna cu exigentă și răspun
dere pentru organizarea judicioasă a producției șl a 
muncii, pentru valorificarea corespunzătoare a bazei 
tehnico-materiale existente, pentru aplicarea ri
guroasă a normelor legale, a principiilor noului me
canism economico-financiar. ale autoconducerii și 
autogospodăririi muncitorești. în cuvîntul lor. ei au 
făcut o analiză aprofundată a neîndeplinirii inte
grale a indicatorilor de eficientă, consecință a unei 
slăbiri a muncii de partid, a neintroducerii peste tot 
a ordinii și disciplinei, precum și a încetinelii cu 
care se -promovează noul, cu care se aplică progra
mele de modernizare a producției și de creștere a 
productivității muncii. Referindu-se Ia neajunsurile 
înregistrate in Unele sectoare din agricultura jude
țului. o serie de vorbitori — printre care loan Bujgoi, 
președintele C.A.P. Vulcan, Lenuța Vișan. secreta
rul Comitetului comunal de partid Cristian. Marin 
Stoianovici. prim-Vicepreședinte al comitetu’ui exe
cutiv al consiliului popular județean — au subliniat 
că organele si organizațiile de partid de la sate, 
consiliile populare sînt ferm hotărîte să curme orice 
manifestare de indisciplină și dezordine, să combată 
formalismul și birocrația, care, așa cum au probat 
rezultatele economice, stau în calea onorării exem
plare a cerințelor economiei naționale, ale autoapro- 
vizionării județului și localităților. Afirmînd cu preg
nanță hotărirea fermă de a îmbunătăți radical stilul, 
metodele și eficienta muncii de partid. Maria Cebuc. 
secretar al comitetului județean de partid. Constan
tin Rădulescu. secretar al comitetului de partid de 

la Universitatea din Brașov. Gheorghe Dumitrache, 
secretar al comitetului de partid din secția sculărie 
a întreprinderii de autocamioane, și alți participanti 
la dezbateri au evocat cu intransigență revoluțio
nară aspecte de delăsare si rutină în activitatea po- 
litico-ideologică și cultural-educativă. exprimîndu-și 
angajamentul de a determina o cotitură decisivă în 
această importantă componentă a muncii de partid.

Participantii la dezbateri și-au exprimat aprobarea 
unanimă față de măsurile stabilite prin Hotărirea 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 27 
noiembrie a.c.. arătînd că dezbaterea acestui impor
tant document cu întregul activ are loc prin rapor
tarea exigentă la propria activitate, prin relevarea 
modului în care sînt aplicate prevederile Statutului 
partidului. în care sînt respectate legile țării, normele 
eticii și echității socialiste. Raportind conferinței 
despre desfășurarea si concluziile recentei adunări 
generale extraordinare a reprezentanților oamenilor 
muncii de la întreprinderea de autocamioane, mo
ment de afirmare plenară a democrației socialiste, 
a răspunderii comuniste, civice, s-a exprimat din 
nou hotărirea acestui colectiv muncitoresc de a de
pune toate eforturile pentru redresarea generală a 
activității uzinei, pentru respectarea normelor de 
muncă și a reglementărilor legale, pentru îndeplini
rea în cele mai bune condiții a sarcinilor de plan, 
astfel îneît întreprinderea să se reinscrie in cel mai 
scurt timp în rindurile unităților de frunte ale eco
nomiei naționale.

Participantii au adoptat în unanimitate un amplu 
program de măsuri, au ales delegații pentru Confe
rința Națională a partidului și au aprobat mandatul 
încredințat acestora.

în telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, se 
arată, printre altele : „Conferința orga
nizației județene de partid a analizat eu 
răspundere comunistă si intransigentă 
revoluționară, in spirit critic si autocritic 
activitatea desfășurată de comitetul jude
țean. de organele și organizațiile de 
partid, de organismele democrației munci
torești revoluționare, de conducerile colec
tive ale unităților economico-sociale, ce- 
rindu-le să acționeze cu toată fermitatea, 
cu simt de răspundere și disciplină pen
tru infăptuirea sarcinilor ce ne revin din 
hotăririle Congresului al XlII-lea al 
partidului. Vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, că vom conferi o nouă 
calitate și eficientă întregii noastre acti
vități, acționind cu pasiune, devotament , 
și abnegație pentru a servi, în orice îm
prejurări, cauza măreață a partidului, â 
socialismului, a patriei. Sîntem hotăriți 
să facem din fiecare zi care ne mai des
parte de încheierea acestui an o zi de 
muncă exemplară, pentru a ne îndeplini 
in întregime sarcinile ce ne revin".

BRĂILA
Participanții Ia lucrările conferinței extraordinare 

a organizației județene de partid Brăila, manifestin- 
du-și totala adeziune la politica internă și externă 
a partidului, au primit cu vibrantă însuflețire șl 
entuziasm salutul tovărășesc, revoluționar adresat 
din partea conducerii partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. tuturor comuniștilor și oamenilor 
muncii din județ, împreună cu urarea de a obține 
noi și importante succese în îndeplinirea sarcinilor 
ce le revin în actualul cincinal. Salutul a fost 
transmis de tovarășul Nicolae Giosan, membru 
supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. Evidențiind rezultatele obținute în îndepli
nirea planului de dezvoltare economico-socială în 
profil teritorial, vorbitorul a subliniat îndemnul 
secretarului general al partidului de a se examina 
cu fermitate și exigență comunistă. în deplin consens 
cu cerințele spiritului revoluționar, munca organiza
torică. politică și educativă, de a se lua atitudine 
fermă împotriva neajunsurilor și de a se adopta 
măsuri corespunzătoare pentru îmbunătățirea activi
tății în toate domeniile, pentru îndeplinirea neabătu
tă a hotărîrilor Congresului al XlII-lea al P.C.R.

Darea de seamă, prezentată de tovarășul Anton 
Lungu, prim-secretar al comitetului județean de 
partid, sintetizînd în mod analitic, cu un pronunțat 
spirit critic și autocritic principalele concluzii des
prinse din activitatea organizației județene de partid 
în ultimii ani. a reliefat rezultatele obținute, preocu
pările și eforturile comuniștilor, ale tuturor oameni
lor muncii pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, 
pentru realizarea programelor de dezvoltare econo
mică și socială a județului. Printre altele, s-a arătat 
că la o serie de produse — țiței, oțel brut, utilaj 
metalurgic și refractar, osii montate, laminate, oțel- 
beton și calibrat, fibre și fire artificiale, celuloză si 
hîrtie, mobilier de lemn, confecții textile — sarcinile 
de plan nu au fost realizate integral, pe ansamblul 
economiei județului înregistrindu-se însemnate res
tanțe. De asemenea, s-a menționat că rezultatele 
obținute în agricultură nu reflectă eforturile ma
teriale și financiare angajate, deși în unele unități 
agricole producțiile au fost superioare față de anii 
precedenți.

Analiza principială, responsabilă. pătrunsă de . 
înaltă exigență revoluționară ce a caracterizat darea 
de seamă a fost aprofundată și în luările de cuvînt 
ale participanților la dezbateri. Aceștia, in unanimi
tate. s-au referit pe larg la Hotărirea Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 27 noiembrie 
a.c., exprimindu-și deplinul acord față de aprecierile 
privind gravele abateri săvîrșite de unele cadre cu 
munci de răspundere pe linie de partid și de stat 
din județul Dolj, față de măsurile de sancționare 
împotriva celor vinovați. Conferința a adoptat o 
hotărîre în acest sens, subliniind cu intransigență 
revoluționară necesitatea ca organele și organizațiile 
de partid din județul Brăila să acționeze cu mai 
multă fermitate pentru îmbunătățirea stilului și me
todelor de muncă proprii, pentru formarea și pro
movarea cadrelor, pentru educarea tuturor comuniș
tilor ca adevărați revoluționari, devotați trup și 
suflet cauzei socialismului și comunismului. Vorbi
torii au insistat asupra necesității ca in munca de 
partid să se manifeste intoleranță față de manifes
tările de rutină și superficialitate, de automulțu
mire și nepăsare, față de abaterile acelor cadre care 
ignoră normele vieții și muncii comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste.

Referindu-se la activitatea desfășurată In unită
țile industriale, mai mulți vorbitori — între care 
Nicolae Spînu, prim-secretar al Comitetului muni
cipal de partid Brăila. Alexandru Gagu, directorul 
întreprinderii de utilaj greu „Progresul", Teodor 
Antonescu, director general al Centralei industriale

(Continuare in pag. a IlI-a)
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de fibre, celuloză și hirtie, Alexandru Coadă, secre
tar ai comitetului juaețean ue partid, loan Ueatia, 
pr»m-vicepreședinie al comitetului executiv al con
siliului popuiar județean, Maria Tănase, președin
tele consiliului județean al sindicatelor, Maria Plo- 
peanu, președintele comitetului județean al femei
lor. Marcela Cireșoiu, secretarul comitetului de 
partid de la întreprinderea de confecții, Lazăr If- 
tode, secretarul comitetului ue partid de la între
prinderea „Laminorul" — au abordat pe larg pro
blemele esențiale ale realizării planului pe acest an 
și ale pregătirii producției anului viitor, precum și 
măsurile ce se impun pentru recuperarea rămine- 
rilor in urmă. Alți vorbitori — printre care tovărășii 
Marin Ion, directorul I.A.S. Insula Mare a Brăilei, 
Liviu Balaban, președintele C.A.P. Batogu, Emil 
Bălăuță, directorul Stațiunii centrale de cercetări 
pentru ameliorarea solurilor sărăturate, Minalaclte 
Mărgean, directorul I.A.S. Urieasca, Anișoara Bur- 
lacu, secretarul Comitetului comunal de pariid În
surăței — reliefînd rezultatele pozitive din agricul
tura județului, precum și deficiențele manifestate, 
printre care și tendințele de deziniormare, au pro
pus soluții pentru valorificarea superioară a fondu
lui funciar, amplasarea judicioasă a culturilor, exe
cutarea la timp și de calitate a lucrărilor, introdu
cerea in producție a celor mai eficiente tehnologii 
recomandate de cercetarea științifică.

în unanimitate, conferința a adoptat un amplu 
program de măsuri, a ales delegații pentru Confe
rința Națională a partidului și a aprobat mandatul 
încredințat acestora.

In telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, se 
arată, printre altele : „Intr-o atmosferă 
de nețărmurită încredere in partidul 
comunist și in genialul său conducător, 
conferința extraordinară a organizației 
județene de partid, aprofundind in spirit 
revoluționar problemele vieții de partid, 
s-a concentrat asupra neajunsurilor ce 
mai dăinuie in munca comitetului jude
țean, a unor organizații de partid și 
conduceri de unități și a adoptat măsuri 
politice și organizatorice pentru elimi
narea hotărită a acestora. Mobilizați de 
minunatul dumneavoastră exemplu de 
muncă șl viață, noi, comuniștii, toți oa
menii muncii din județul Brăila, ne an
gajăm acum, in preajma marilor eveni
mente politice ale țării — Conferința 
Națională a partidului și cea de-a 40-a 
aniversare a proclamării Republicii —, 
să nu precupețim nici un efort pentru 
îndeplinirea integrală a sarcinilor de 
plan pe acest an și întregul cincinal, 
a indicațiilor și orientărilor dumneavoas
tră, pentru a da noi și durabile străluciri 
epocii de aur ce vă poartă numele".

CARAS- 
SEVERIN

Intr-o atmosferă de puternică Însuflețire, cu senti
mente de aleasă mîndrie și satisfacție, participanții 
la Conferința extraordinară a Organizației județene 
de partid Caraș-Severin au primit salutul cald, re
voluționar adresat de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu. comuniștilor, tu
turor oamenilor muncii din județ, îndemnul de a 
acționa cu hotărîre pentru recuperarea răminerilor 
in urmă, îndeplinirea sarcinilor de plan stabilite pe 
acest an și asigurarea condițiilor necesare înfăptui
rii exemplare a obiectivelor prevăzute pe anul 1988 
și pe întregul cincinal. Salutul a fost transmis con
ferinței de tovarășul Miu Dobrescu, membru al Co
mitetului Politic ExecUti» ai C.C, al P.C.R. Vorbitorul 
a subliniat necesitatea de h se .analiza cu exigență și 
responsabilitate conjunistă nlocțul în cafe comitetul 
județean, organele și organizațiile de partid, de 
masă și obștești, toți oamenii muncii din județ ac
ționează pentru înfăptuirea programului partidului, 
a istoricelor obiective stabilite de Congresul al 
XIII-lea al P.C.R., a indicațiilor și orientărilor 
secretarului general al partidului.

Darea de seamă, prezentată de tovarășul Szasz 
Iosif, prim-secretar al comitetului județean de 
partid, a analizat, in spirit critic și autocritic, în
treaga problematică a vieții și activității colec
tivelor de oameni ai muncii din județul Ca
raș-Severin, insistînd asupra neajunsurilor și ne- 
împlinirilor care au determinat înregistrarea unor 
restanțe la o serie de produse deosebit de impor
tante destinate atît economiei naționale, cit și ex
portului. De asemenea, s-au făcut referiri critice în 
ceea ce privește producțiile mici, nesatisfăcătoare 
la principalele culturi, dar mai ales în zootehnie, 
datorate slăbirii spiritului de ordine, disciplină, 
proastei gospodăriri a fondului funciar, organizării 
necorespunzătoare a muncii, prelungirii nejustificate 
a campaniilor agricole. Neajunsurile manifestate 
în realizarea sarcinilor economice din industrie, 
agricultură, alte sectoare evidențiază carențele exis
tente in activitatea organelor și organizațiilor de 
partid, consiliilor oamenilor muncii, ale unor cadre 
cu munci de răspundere pe linie de partid și de 
stat, care nu au reușit să organizeze temeinic munca 
și nu au urmărit cu tenacitate înfăptuirea progra
melor stabilite, dînd dovadă de toleranță și forma
lism. de automulțumire, de acoperire a unor stări 
de lucruri negative.

în cadrul dezbaterilor, numeroși vorbitori, intre 
care tovarășii : Ion Văduva, prim-secretar al Comi
tetului municipal de partid Reșița, Pavel Zarcula, 
director general al Centralei industriale siderurgice 
Reșița, Angela-Florica Kolati, cercetător științific 
la Centrul de cercetare științifică și inginerie teh
nologică pentru echipamente hidroenergetice Reșița, 
Nicolae Bochis, secretar al comitetului de partid de 
la Întreprinderea de construcții de mașini Reșița, 
au raportat conferinței măsurile adoptate de orga
nizațiile de partid și consiliile oamenilor muncii 
pentru realizarea integrală a planului la producția 
fizică, hotărîrea de a elimina. acele atitudini ce nu 
au nimic comun cu spiritul revoluționar, cu înal
tele virtuți comuniste și tradiții muncitorești ale 
colectivelor reșițene. Tovarășii Emiliu-Ferdinand 
Toth, secretar al comitetului județean de partid. 
Ion Văcaru. director general al Combinatului 
minier „Banat" Anina, Iancu Milulescu, maistru la 
Antrepriza de construcții hidroenergetice Bistra-Po- 
iana Mărului, Gheorghc Artenie, maistru miner la 
întreprinderea minieră Moldova Nouă, Pavel Gher
man, maistru la întreprinderea „Electrocentrale" 
Anina, au evidențiat necesitatea mobilizării exem
plare, a creșterii spiritului de răspundere în im
pulsionarea activității in sectorul minier și energetic, 
astfel incit economiei naționale să-i fie livrate can
tități sporite de minereuri, cărbune și energie.

în centrul dezbaterilor s-au situat și problemele 
privind modul în care se acționează în această zonă 
a țării pentru înfăptuirea noii revoluții agrare. Ast
fel. Gheorghe Ciorman. directorul direcției agricole, 
Nicolae Vulpeș, directorul Stațiunii de cercetare și 
producție pomicolă Caransebeș, însușindu-și criticile 
formulate în darea de seamă cu privire la rezulta
tele nesatisfăcătoare din sectoarele pe care le coor
donează, au prezentat conferinței angajamente pri
vind îmbunătățirea activității.

In unanimitate, participanții la conferință au a- 
doptat o atitudine critică, intransigentă față de gra
vele abateri săvirșite de cadre cu munci de răspun
dere pe linie de partid și de stat din județul Dolj, 
exprimind deplina adeziune la măsurile adoptate de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. in șe
dința din 27 noiembrie a.c. Hotărîrea adoptată în 
această privință de conferință subliniază necesitatea 
întăririi spiritului revoluționar, de ordine și disci
plină, a exigenței și responsabilității tuturor cadre
lor, a tuturor comuniștilor.

Intr-o atmosferă entuziastă, in unanimitate, partici
panții au adoptat programul de măsuri, au ales de
legații și au aprobat mandatul încredințat acestora 
pentru Conferința Națională a partidului.

în încheierea lucrărilor, confe
rința a adoptat o telegramă adre
sată C.C. al P.C.R., tovarășulni 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care, printre 
altele, se spune : „Vă asigurăm, mult sti
mate tovarășe secretar general, că vom 
urma in orice împrejurare pilduitorul 
dumneavoastră exemplu de muncă 
neobosită, dinamism și energie, atașament 
profund și dăruire puse in slujba patriei, 
partidului și poporului. Oamenii muncii 
din Caraș-Severin sint ferm hotăriți ea in 

cinstea Conferinței Naționale a partidu
lui, valorificind cit mai deplin impresio
nantul potențial de muncă și creație al 
puternicelor colective din cetatea cu foc 
„veșnic viu" a Reșiței și din celelalte lo
calități alo județului, să obțină suplimen
tar in acest an : 200 000 tone huilă netă, 
250 tone plumb in concentrate, 140 tone 
zinc in concentrate, 69 000 tone calcar 
pentru industria siderurgică, 7 500 tone 
cocs, 7 300 tone fontă brută, 13 500 tone 
fontă cenușie, 1 500 tone oțel-beton, 1 000 
tone tablă și benzi grele și mijlocii, 1 200 
mo cherestea și alte produse necesare 
economiei naționale".

CĂLĂRAȘI
Salutul revoluționar, tovărășesc al conducerii 

partidului, al secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, adresat comuniștilor, tu
turor oamenilor muncii din județul Călărași și 
transmis participanților la conferință de tovarășul 
loan Totu, membru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., a fost primit cu entu
ziasm, cu vii și însuflețite aplauze. Subliniind în
demnul vibrant de a se acționa cu și mai multă fer
mitate și angajare comunistă. în mesaj s-a accen
tuat că actuala conferință extraordinară este chemată 
să dezbată intr-un înalt spirit de răspundere și exi
gență întreaga activitate desfășurată de organele și 
organizațiile de partid, de masă și obștești, de or
ganismele de stat și ale democrației muncitorești in 
toate domeniile vieții economico-sociale și să adopte 
cele mai eficiente măsuri pentru îndeplinirea neabă
tută a sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul 
cincinal, pentru înfăptuirea fermă a hotăririlor Con
gresului al XIII-lea al P.C.R.

în darea de seamă, prezentată de tovarășul loan 
Foriș, prim-secretar al comitetului județean de 
partid, s-a reliefat, in spirit critic și autocritic, fap
tul că rezultatele obținute de unitățile economice din 
județ in perioada analizată nu s-au situat la nivelul 
planurilor, al potențialului tehnico-productiv exis
tent, ca urmare a neajunsurilor manifestate în acti
vitatea comitetului județean de partid, a organelor 
și organizațiilor de partid, a consiliilor oamenilor 
muncii în privința organizării și conducerii produc
ției. In spiritul orientărilor și indicațiilor secretaru
lui general al partidului, s-a arătat că. pentru peri
oada următoare, esențială este perfecționarea si îm
bunătățirea stilului și metodelor de muncă ale tutu
ror organelor și organizațiilor de partid, ale conduce
rilor colective, spre a se asigura întărirea ordinii si 
disciplinei, răspunderii și exigenței in muncă, pen
tru folosirea intensivă a capacităților de producție, 
realizarea producției fizice și cu prioritate a expor
tului, creșterea productivității muncii și a calității 
produselor. Un accent deosebit a fost pus pe înde
plinirea sarcinilor ce revin județului in domeniul 
agriculturii, astfel incit obiectivele noii revoluții 
agrare să fie realizate într-un timp cit mai scurt in 
toate unitățile agricole.

Analiza exigentă partinică, făcută într-un profund 
spirit critic și autocritic în darea de seamă, a fost 
aprofundată în cuvintul fiecărui vorbitor. Problemele 
majore ale activității din industrie, cum sint recu
perarea răminerilor în urmă și punerea in funcțiune 
la termenele stabilite a noilor obiective de investiții, 
in mod deosebit cele privind crearea capacității de 
1,8 milioane tone oțel pe an la marele Combinat si
derurgic din Călărași, reducerea consumurilor de 
materii prime, energie și combustibil, înfăptuirea 
programelor de perfecționare a organizării și moder
nizării producției, cit și a celor de ridicare a pregă
tirii profesionale a tuturor oamenilor muncii au con
stituit obiectul intervențiilor tovarășilor Gheorghe 
Dragomir. prim-secretar al Comitetului municipal 
de partid Călărași. George Mîrzac. director al com
binatului siderurgic, Nicolae Bîrcă, director general 
al întreprinderii antrepriză de construcții și montaje 
siderurgice Călărași. Ioana Arbore, secretar al co
mitetului de partid de la întreprinderea de confec
ții Călărași, George Bozeonu. director al Șantierului 
naval Oltenița, și alții.

Evidențiind rezultatele și experiența bună dobîn- 
dită în ultimul timp de multe unități agricole, care 
au contribuit ca în acest an un număr de 24 imitați 
să realizeze producții la nivelul obținerii înaltului 
titlu de Erou al Noii Revoluții Agrare, față de numai 
5 în anul trecut, tovarășii Nicolae Zainea, secretar 
al comitetului județean de partid. Constantin Alexe, 
director general al direcției agricole județene. Con
stantin Popa, președinte al C.A.P. Dor Mărunt, Octa
vian Movilaru, organizator de partid al C.U.A.S.C. 
Dragalina, Ioana Iosif, secretar al comitetului comu
nal de partid și primar al comunei Curcani, Cristian 
Hera, director al I.C.C.P.T. Fundulea, au arătat că 
asemenea producții pot și trebuie să se realizeze pe 
ansamblul întregului județ.

în intervențiile lor. toți participanții la dezbateri 
și-au manifestat deplina adeziune față de măsurile 
adoptate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. cu privire la abaterile grave săvirșite de ca
dre cu munci de răspundere de la Comitetul jude
țean de partid Dolj, ln hotărîrea adoptată de confe
rința județeană in acest sens, se exprimă voința tu
turor organelor și organizațiilor de partid, a tuturor 
comuniștilor de a promova cu fermitate principiile 
comuniste de muncă și viață, de a acționa perma
nent pentru creșterea răspunderii întregului activ de 
partid, a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii și 
afirmarea spiritului revoluționar, de intransigență 
față de orice abateri de la disciplina de partid, de 
la normele eticii și moralei comuniste.

Conferința extraordinară a adoptat în unanimitate 
un cuprinzător program de măsuri, a ales delegații 
și a aprobat mandatul încredințat acestora pentru 
Conferința Națională a partidului.

în încheierea lucrărilor, intr-o at
mosferă de fierbinte dragoste și profundă 
recunoștință față de conducătorul iubit al 
partidului, participanții la conferință au 
adresat o telegramă C.C. al P.C.R., to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, in 
care se arată, printre altele : „Acum. în 
preajma Conferinței Naționale a P.C.R. și 
a sărbătoririi a 40 de ani de la procla
marea Republicii, exprimindu-nc totala 
adeziune la politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru, 
ne angajăm solemn in fața dumnea
voastră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, câ organele și organi
zațiile de partid, toți oamenii muncii din 
județul nostru nu vor precupeți nici un 
efort pentru realizarea unei noi calități a 
vieții și muncii in toate domeniile dc ac
tivitate, pentru înfăptuirea cu profundă 
abnegație și dăruire revoluționară a 
istoricelor hotăriri ale Congresului al 
XIII-lea, a obiectivelor pe acest an și pe 
întregul cincinal, sporind contribuția ju
dețului Călărași la mersul neabătut al 
României pe calea socialismului și comu
nismului".

CLUJ
în deschiderea lucrărilor, din partea conducerii 

partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a fost 
adresat, de către tovarășul Gheorghe Oprea, membru 
al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
participanților la conferință, comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii din județul Cluj, un cald salut 
tovărășesc revoluționar, împreună cu cele mai bune 
urări de noi succese în muncă — mesaj primit cu 
vibrantă însuflețire. In continuare, au fost subliniate 
cerințele formulate de secretarul general al partidu
lui. ca, în cadrul conferinței, să se dezbată în spirit 
critic și autocritic modalitățile de îmbunătățire 
substanțială a muncii organizatorice, politico-ideolo- 
gice și educative desfășurate de organele și organi
zațiile de partid, de afirmare tot mai puternică a 
rolului lor conducător in toate sferele vieții econo
mico-sociale, pentru manifestarea largă a spiritului 
revoluționar, partinic. Totodată, au fost evidențiate 
direcțiile concrete in care trebuie acționat pentru 
înfăptuirea neabătută a hotăririlor Congresului al 
XIII-lea al partidului, a sarcinilor dezvoltării eco
nomico-sociale în profil teritorial pe acest an și pe 
întregul cincinal.

Darea de seamă, prezentată de tovarășul Ioachim 
Moga, prim-secretar al comitetului județean de 
partid, a înfățișat bilanțul realizărilor obținute in 
primii doi ani ai cincinalului actual, a relevat pe 
larg. în spiritul exigentelor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din luna 
octombrie a.c., la recentele ședințe ale Comitetului 
Politic Executiv, precum și cu prilejul vizitei de 
lucru efectuate ln județul Cluj in toamna acestui an. 

modul în care s-a acționat pentru realizarea preve
derilor planului, cu deosebire a sarcinilor la export, 
a programelor speciale prioritare in industrie și agri
cultură. In spiritul unei înalte exigențe partinice au 
fost analizate neajunsurile ce s-au manifestat in 
activitatea productivă și de educație comunistă, au 
fost stabilite măsurile ce trebuie întreprinse in 
etapa următoare în aceste direcții pentru ridicarea 
calității muncii politlco-organizatorice. pentru creș
terea spiritului revoluționar, a responsabilității comu
niștilor, a tuturor oamenilor muncii.

Participanții la dezbateri s-au referit pe larg 
la Hotărîrea Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 27 noiembrie a.c.. condamnînd în unanimi
tate abaterile grave săvirșite de unii activiști cu 
munci de răspundere pe linie de partid și de stat 
din județul Dolj. Aprobînd măsurile luate față de 
cei vinovați de încălcarea normelor și principiilor 
ce trebuie să caracterizeze munca și viața comuniș
tilor, vorbitorii au exprimat hotărîrea de a milita 
pentru creșterea rolului conducător al organelor și 
organizațiilor de partid din județ, pentru preveni
rea și combaterea cu fermitate a oricăror manifes
tări de încălcare a disciplinei de partid și de stat, 
pentru respectarea principiilor eticii și echității 
socialiste. In acest sens, conferința a adoptat propria 
sa hotărîre, care exprimă angajamentul întregii 
organizații județene de partid de a milita consec
vent pentru aplicarea întocmai a prevederilor Statu
tului partidului, pentru respectarea riguroasă a ho
tăririlor partidului, a legilor tării.

în cuvintul lor. mai mulți vorbitori'— printre care 
tovarășii Constantin Chirilă, prim-secretar al Comi
tetului municipal de partid Cluj-Napoca, Mihai Tăl- 
peanu, directorul Combinatului de utilaj greu din 
Cluj-Napoca, Ana Fărcaș, secretar al comitetului de 
partid de la combinatul „Clujană". Vasile Moldovan, 
secretar al comitetului de partid de la întreprinde
rea „Tehnofrig", Gligor Urs, directorul Combinatului 
metalurgic Cîmpia Turzii, Gheorghe Marcu. directo
rul Institutului de chimie. Elena Barna, secretar ai 
Comitetului municipal de partid Turda, Iosif Fodor, 
directorul Institutului de cercetări și proiectări mi
niere pentru substanțe nemetalifere, și alții — au 
abordat pe larg probleme prioritare privind reali
zarea planului pe acest an și pregătirea în bune 
condiții a producției anului viitor, relevînd acțiunile 
întreprinse pe linia perfecționării organizării și 
modernizării producției, innoirii și ridicării nivelului 
tehnico-calitativ al produselor, accelerării introduce
rii in producție a celor mai noi cuceriri ale revolu
ției tehnico-științifice contemporane. Alți vorbitori, 
printre care tovarășii loan Peteanu, președintele 
C.A.P. Jucu, Augustin Todea, directorul general al 
direcției agricole județene, Augustin Varian, secre
tar al comitetului comunal de partid Mociu, Vasile 
Florian, președintele consiliului agroindustrial Cîmpia- 
Turzii. au evidențiat posibilitățile existente în ceea 
ce privește creșterea substanțială a producțiilor și a 
eficientei economice în ansamblul agriculturii 
județului.

îmbunătățirea activității politico-ideologice și cul
tural-educative pentru formarea omului nou, culti
varea patriotismului, a înaltelor valori ale umanis
mului socialist, aplicarea în munca și viața comu
niștilor, a tuturor oamenilor muncii a principiilor 
și normelor Codului eticii și echității socialiste, ri
dicarea nivelului calitativ al procesului instructivi 
educativ din școli și facultăți, imbogățirea conținu
tului tuturor manifestărilor politico-educative au 
făcut obiectul intervențiilor tovarășilor Ion Sasu, 
secretar al comitetului județean de partid, Dorina 
Hașegan-Cornea, prim-secretar al comitetului jude
țean al U.T.C., loan Drăgan, rectorul Institutului 
politehnic, și ale altor participanți la dezbateri.

Participanții au adoptat un cuprinzător program 
de măsuri, au ales delegații la Conferința Națio
nală a partidului și le-au încredințat mandatul pen
tru acest inalt forum al comuniștilor.

în telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
se spune, printre altele : „Participanții Ia 
conferință s-au angajat să militeze cu 
hotărire pentru creșterea eontinuă a ro
lului de conducător politic al organelor 
și organizațiilor dc partid, pentru în
tărirea disciplinei de pariid, pentru spo
rirea contribuției comuniștilor la apli
carea consecventă, cu fermitate a legilor 
țării, a normelor și principiilor eticii și 
echității socialiste, să asigure antrenarea 
maselor de oameni ai muncii la soluțio
narea treburilor obștești, la afirmarea 
democrației muncitorești revoluționare. 
Vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea tuturor 
comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii 
djn județul Cluj de a nu precupeți nici 
un efort pentru înfăptuirea neabătută a 
obiectivelor și sarcinilor ce ne revin din 
documentele Congresului al XIII-lea al 
P.C.R., din hotărîrile ce vor fi adop
tate de Conferința Națională a partidu
lui, adresindu-vă din toată inima urarea 
de multă putere de muncă, sănătate și 
nesecată energie, spre binele și fericirea 
întregului popor, spre gloria și măreția 
patriei noastre socialiste".

CONSTANȚA
Cu vie însuflețire și satisfacție, participanții 

la conferință au primit salutul tovărășesc, re
voluționar al conducerii partidului, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, adresat comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii din județul Constanța, precum și 
urarea de a obține noi și tot mai importante succese 
în întreaga lor activitate. Salutul a fost transmis de 
tovarășul Cornel Pacoste, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. în conti
nuare, s-a exprimat cerința ca în cadrul conferinței 
să se analizeze, într-un spirit critic și autocritic, cu 
fermitate revoluționară modul în care s-a acționat 
pentru înfăptuirea prevederilor de plan și a progra
melor speciale aprobate de conducerea partidului, 
să se ia atitudine hotărită față de neajunsurile exis
tente în activitatea comitetului județean, a organe
lor și organizațiilor de partid și de stat, să se stabi
lească măsuri hotărite pentru mai buna organizare 
și desfășurare a producției, creșterea mai accentuată 
a eficienței economice, întărirea ordinii și discipli
nei, pentru înfăptuirea neabătută a hotăririlor Con
gresului al XIII-lea al partidului.

Conturînd tabloul dezvoltării județului în anii care 
au trecut de la conferința precedentă, darea de sea
mă, prezentată de tovarășul Mihai Marina, prim- 
secretar al comitetului județean de partid, a pus 
pregnant în evidență eforturile comuniștilor, ale tu
turor oamenilor muncii pentru realizarea programe
lor de dezvoltare și modernizare, pentru valorificarea 
deplină, eficientă a tuturor resurselor materiale și 
umane ale județului. în această perioadă au intrat 
în funcțiune peste 250 de obiective și capacități de 
producție, intre care unele de importanță națională 
— extracția de țiței din platforma continentală a 
Mării Negre și Canalul Poarta Albă — Midia — Nă
vodari. Cu toate că principalii indicatori ai activi
tății economice înregistrează ritmuri pozitive, s-a re
levat că progresele realizate nu sînt la nivelul 
prevederilor de plan. Principalele cauze, analizate 
pe larg, într-un accentuat spirit critic și autocritic, 
se regăsesc în deficiențele stilului și metodelor de 
conducere ale organelor și organizațiilor de partid, 
ale organelor de conducere colectivă din întreprinderi.

Analiza, pătrunsă de înaltă exigență și responsa
bilitate comunistă ce au caracterizat darea de seamă, 
a fost continuată și adîncită de cei 21 de participanți 
la dezbateri, care au exprimat hotărîrea fermă a co
muniștilor, a tuturor oamenilor muncii de a ridica 
activitatea productivă in unitățile industriale la ni
velul exigențelor actuale, de a înlătura neajunsurile 
din sectorul agricol și. de a întări capacitatea poli- 
tico-organizatorică a organizațiilor de partid. în cu
vintul lor. Gheorghe Marinica, prim-secretar al Co
mitetului municipal de partid Constanța, Constantin 
Roncea, director general al Combinatului petrochi
mic Midia, Petra Cristea, filatoare, secretar al co
mitetului de partid al întreprinderii „Integrata de 
lînă", Dorel Marchidan, director al întreprinderii 
„PETROMAR", Paulina Gherlan, secretar al comi
tetului de partid de la Combinatul de lianți și azbo
ciment Medgidia, Mihai Dulică, director al întreprin
derii de antrepriză pentru construcții hidrotehnice 
portuare, și alții au situat în centrul atenției nece
sitatea folosirii integrale a capacităților de producție, 
accelerarea acțiunii de modernizare a proceselor de 
producție.

în același spirit de înaltă exigență și responsabi
litate comunistă, Vasile Vîlsan. secretar al comite
tului județean de partid. Venera Crăciunescu, secre
tar al comitetului comunal de partid Cobadin, Stere 
Mițescu, președintele cooperativei agricole Rîmnic, 
comuna Cogealac, și Tănase Pitu. directorul I.A.S. 

Amzacea. au arătat că, deși producțiile agricole, pre
cum și aportul județului la fondul central de sțat au 
crescut, ele nu reflectă nici pe departe condițiile 
și posibilitățile existente, eforturile materiale și fi
nanciare făcute de stat pentru dezvoltarea și moder
nizarea acestei ramuri, propunind generalizarea ex
perienței unităților fruntașe.

Numeroși vorbitori, printre care Constantin An
drei, secretar al comitetului de partid de pe Plat
forma centralei nuclearo-electrice Cernavodă. Pom- 
piliu Olteanu, prim-secretar al comitetului județean 
U.T.C., Gheorghe Brinză. președintele consiliului ju
dețean al sindicatelor. Ana-Maria Munteanu. direc
torul Teatrului liric. Tănase Croitoru. directorul în
treprinderii de exploatare a flotei maritime NAVROM, 
criticind unele neajunsuri din activitatea politico- 
educativă, formalismul și superficialitatea, au sub
liniat necesitatea afirmării cu tărie a spiritului re
voluționar in activitatea organizațiilor de partid, a 
organizațiilor de masă și obștești, pentru formarea 
omului nou. cu o înaltă conștiință socialistă.

Participanții la dezbateri și-au exprimat în una
nimitate aprobarea fermă fată de Hotârirea Comite
tului Politic Executiv din 27 noiembrie a.c. privind 
abaterile grave săvirșite de cadre cu munci de răs
pundere pe linie de partid si de stat din județul 
Dolj. Conferința a adoptat. In acest sens, o hotărire 
care obligă toate organele și organizațiile de partid 
să-și analizeze temeinic Întreaga activitate, să adop
te și să înfăptuiască măsuri polltico-organizatorice 
care să asigure ridicarea nivelului politico-ideologic 
și educativ al cadrelor de conducere, al tuturor co
muniștilor. combaterea fermă a oricăror tendințe de 
superficialitate, suficientă și justificare a neajunsu
rilor. să conducă la afirmarea puternică a spiritului 
revoluționar, promovarea cu fermitate a principiilor 
comuniste de muncă și viață.

într-o atmosferă de puternică angajare revoluțio
nară. participanții la conferință, au adoptat in una
nimitate documentele supuse dezbaterii și au apro
bat mandatul delegaților aleși pentru Conferința Na
țională a partidului.

în telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. se 
arată, printre altele : „Conferința a ana
lizat. intr-un climat de inaltă responsa
bilitate comunistă, modul in care se În
făptuiesc obiectivele și sarcinile ce revin 
județului Constanta din hotărîrile Con
gresului al XIII-lea și a adoptat măsuri 
ferme pentru întimpinarea Conferinței 
Naționale a partidului și cea de-a 40-a 
aniversare a Republicii cu noi fapte de 
muncă, pentru realizarea in condiții cit 
mai bune a sarcinilor pe luna decembrie, 
pregătirea temeinică a producției pe anul 
viitor și îndeplinirea planului pe în
tregul cincinal. Vă asigurăm, mult 
iubite șl stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. că vom acționa cu în
treaga noastră putere de muncă pentru a 
instaura in viața politică, economică și 
socială a județului nostru cerințele și 
exigențele pe care ie-ați formulat cu Pri
vire la promovarea cu fermitate a spiri
tului revoluționar, de inaltă responsabili
tate, prin aplicarea neabătută a hotăriri
lor dc partid și a legilor țării, a princi
piilor și normelor eticii și echității so
cialiste".

COVASNA
Participanților la conferință, comuniștilor și tuturor 

oamenilor muncii din județ li s-a transmis 
din partea conducerii partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, un cald salut tovărășesc și cele 
mai bune urări de noi și importante succese în în
deplinirea sarcinilor ce le revin în actualul cincinal. 
Salutul a fost transmis de tovarășa Ana Mureșan, 
membru supleant al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., care* a subliniat; în continuare, că 
apropiata Conferință Națională a partidului reprezin
tă un eveniment de excepțională însemnătate ce va 
deschide noi și largi orizonturi muncii și vieții po
porului nostru. în acest cadru s-a relevat necesitatea 
ca lucrările conferinței județene să dezbată în spirit 
critic și autocritic, cu fermitate și exigență revoluțio
nară, întreaga activitate desfășurată de organele și 
organizațiile de partid, de comuniști, de toți oamenii 
muncii pentru înfăptuirea prevederilor planului, să 
ia atitudine hotărită față de neajunsurile ce s-au ma
nifestat. să stabilească măsuri concrete pentru îmbu
nătățirea activității In toate domeniile, pentru creș
terea contribuției județului la dezvoltarea economico- 
socială a țării.

Darea de seamă prezentată de tovarășul Ștefan 
Rab, prim-secretar al comitetului județean de partid, 
a înfățișat bilanțul rezultatelor obținute de comuniști, 
de toți oamenii muncii, fără deosebire de naționali
tate, care muncesc și trăiesc, uniți în fapte și idea
luri pe aceste străvechi meleaguri românești, evi
dențiind că în ultimii doi ani s-a realizat o produc
ție industrială de 23.5 miliarde lei, iar producția a- 
gricolă a cunoscut, la principalele culturi, creșteri 
între 20 șl 30 la sută. în lumina orientărilor și sarci
nilor formulate de secretarul general al partidului la 
Plenara C.C. al P.C.R. din luna octombrie a.c. și la 
recentele ședințe ale Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., în darea de seamă au fost analizate 
In spirit critic și autocritic, cu inaltă exigență și res
ponsabilitate comunistă, lipsurile manifestate în ac
tivitatea organelor și organizațiilor de partid, fapt 
ce s-a regăsit. între altele. în rămînerile in urmă în 
îndeplinirea planului la producția fizică și la produc- 
ția-marfă industrială, în nerealizarea în întregime a 
planului la export șl la productivitatea muncii.

în cadrul dezbaterilor, participanții la conferință 
și-au exprimat deplina adeziune față de măsurile sta
bilite și Hotărîrea adoptată la ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., din 27 noiembrie a.c. și, 
în acest spirit, au reliefat imperativul respectării ri
guroase a Statutului partidului, a disciplinei de partid, 
normelor eticii și echității socialiste. Trăgîndu-se 
concluziile și învățămintele pentru activitatea pro
prie, ln Hotărîrea adoptată în această privință de 
conferința județeană se exprimă angajamentul de 
a se promova cu fermitate principiile comuniste de 
muncă și viață, de a se acționa permanent pentru 
creșterea răspunderii Întregului activ de partid, a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii în înfăp
tuirea sarcinilor de plan din acest an și din între
gul cincinal, ln aplicarea hotăririlor de partid și a 
legilor țării.

In cuvintul lor, tovarășii Grigore Chelăru, secre
tar al organizației de partid de Ia Schela de foraj 
Ghelința, Francisc Pasztor, directorul întreprinderii 
de mașini-agregate și subansamble auto. Alexan
dru Horia Munteanu, directorul Combinatului pen
tru prelucrarea lemnului, Irina Szabo, secretarul co
mitetului de partid de la întreprinderea textilă 
„Oltul", Moise Dimeny, maistru miner la întreprin
derea minieră Căpeni, și alții au evidențiat expe
riența și sarcinile ce revin în continuare organiza
țiilor de partid din care fac parte în conducerea 
activității economice. în desfășurarea acțiunii de 
perfecționare a organizării și modernizare a pro
ducției, în mobilizarea tuturor resurselor materiale 
și umane pentru îndeplinirea ritmică și integrală a 
prevederilor planului. Tovarășii loan Inceu, prim- 
vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului 
popular județean, Anton Becsek. prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de partid Tîrgu Secuiesc, Dana 
Barta, secretar al Comitetului orășenesc de partid 
Covasna. s-au referit pe larg la metodele ce trebuie 
folosite pentru intensificarea activității pe șantierele 
de construcții.

Alți vorbitori, printre care tovarășii Ladislau 
Veres, director general al direcției agricole județene. 
Anton Varga, președintele consiliului agroindustrial 
Cemat. Valent Onofrei, secretarul Comitetului comu
nal de partid Zagon, Ladislau Szekely. directorul 
Asociației economice intercoopcratiste pentru îngră- 
șarea tineretului taurin Boroșneu Mare, au insistat 
în mod deosebit asupra necesității îmbunătățirii 
activității de partid în toate unitățile agricole.

în intervențiile lor. tovarășii Ilie Gabra, secretar 
al comitetului județean de partid, Iosif Molnar, 
prim-secretar al Comitetului municipal de partid 
Sfîntu Gheorghe, Constantin Trifan. secretar al Co
mitetului orășenesc de partid întorsura Buzăului și 
Gizela Vlad, secretar al comitetului județean de 
partid, s-au referit la importanta sporirii capacității 
de acțiune a organizațiilor de partid, prin promova
rea unui stil de muncă dinamic, revoluționar, prin 
îmbunătățirea continuă a metodelor de lucru, prin 
intensificarea muncii politico-educative în scopul 
afirmării mai depline a rolului conducător al parti
dului în toate domeniile de activitate.

Participanții au adoptat un amplu program de 
măsuri, au ales delegații pentru Conferința Națională 
a partidului «i au aprobat mandatul încredințat 
acestora.

în telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, se 
arată, printre altele: „Conferința extraor
dinară a organizației județene de partid 
Covasna a reafirmat cu putere deplina 
adeziune a comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii de pe aceste străbune pla
iuri românești la întreaga politică internă 
și externă a partidului și statului nostru, 
într-o atmosferă de puternică vibrație 
patriotică, participanții la conferință 
și-au exprimat și cu acest prilej senti
mentele de profundă stimă, inaltă pre
țuire și nestrămutată recunoștință față de 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, militant co
munist înflăcărat, care v-ați identificat 
de peste cinci decenii și jumătate cu 
lupta partidului pentru libertate și drep
tate socială și națională, făuritor al celei 
mai inălțătoare epoci din multimilenara 
existență a poporului român, arhitect în
țelept și vizionar al amplului proces de 
edificare a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a patriei spre 
comunism".

GIURGIU
Participanții la conferința extraordinară a orga

nizației județene de partid Giurgiu, manifestîndu-și 
totala lor adeziune la politica internă și externă a 
partidului, au primit cu caldă însuflețire și deose
bit entuziasm salutul revoluționar, tovărășesc adresat 
de conducerea partidului, de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tuturor co
muniștilor și oamenilor muncii din județ. împreu
nă cu urarea de a obține noi și însemnate sucoese 
in îndeplinirea sarcinilor ce Ie revin din hotări- 
rile Congresului al XIII-lea al P.C.R. Salutul a fost 
transmis de tovarășul Constantin Mitea, secretar al 
C.C. al P.C.R. Evidențiind rezultatele obținute în 
îndeplinirea planului de dezvoltare economico-so- 
cială a județului, vorbitorul a subliniat îndemnul 
vibrant al secretarului general al partidului ca in 
cadrul conferinței să se întreprindă o amplă și 
profundă analiză. în spirit de răspundere revoluțio
nar și ou exigență comunistă, a activității desfă
șurate de organele și organizațiile de partid, să se 
adopte măsuri hotărite pentru perfectionarea stilu
lui și metodelor de muncă, să se manifeste o ati
tudine fermă împotriva neajunsurilor. în scopul în
făptuirii tuturor sarcinilor de plan din acest an și 
din întregul cincinal.

în darea de seamă prezentată de tovarășul Ion 
Popescu, prim-secretar al comitetului județean de 
partid, s-a examinat aprofundat. în spirit partinic, 
revoluționar, modul în care organele și organizații
le de partid, toate colectivele de oameni ai mun
cii din industria și agricultura județului au acțio
nat pentru îndeplinirea sarcinilor de plan. Pe an
samblul județului, planul pe 11 luni la producția- 
marfă industrială a fost depășit, realizările fiind su
perioare celor din aceeași perioadă a anului tre
cut cu 5 la șută. De asemenea, productivitatea mun
cii pe 11 luni a fost realizată în proporție de 105 
la sută. îndeosebi ca urmare a aplicării programe
lor de perfecționare a organizării și modernizare a 
producției. în agricultura județului s-aii realizat cele 
mai mari producții la cereale păioase, porumb, soia, 
floarea-soarelui și legume. Au fost analizate, tot
odată, cu exigență și responsabilitate revoluționară, 
o seamă de neajunsuri existente în activitatea co
mitetului județean de partid, in munca unor or
gane și organizații de partid, a unor unități eco
nomice care nu și-au îndeplinit integral sarcinile 
de plan, subliniindu-se cu claritate căile și moda
litățile de acțiune pentru perfecționarea activității 
politico-organizatorice și educative, a stilului și me
todelor de muncă.

Numeroși participanți la dezbateri au adus în 
prim plan hotărîrea fermă a comuniștilor, a oame
nilor muncii de a amplifica realizările din industrie 
și agricultură; dă’ ă lichidă' lipSuHlfe existente iii 
activitatea organelor și organizațiilor de partid, ln 
acest spirit, tovarășii Lucian Iliescu, directorul între
prinderii de construcții de mașini și utilaj greu 
Giurgiu, Elena Savu, secretar al comitetului de 
partid de la întreprinderea textilă „Dunăreană", 
Niță Marin, secretarul comitetului de partid de la 
Schela de producție petrolieră Clejani, Dumitru 
Popescu, prim-secretar al Comitetului municipal de 
partid Giurgiu, Victor Ghidarcea, președintele con
siliului sindical județean. Emil Cîrjan, secretarul 
comitetului de partid de la Combinatul chimic, au 
Înfățișat preocupările concrete ale organizațiilor de 
partid, ale consiliilor oamenilor muncii, ale orga
nelor de masă și obștești, pentru lichidarea rămîne- 
rilor în urmă din unele unități pentru recuperarea 
restanțelor la producția fizică și export, pentru 
realizarea integrală a sarcinilor de plan pe acest an. 
Alți participanți la dezbateri, printre care Gheorghe 
Nițu, directorul I.A.S. Mihăilești, Cosma Măroiu, 
președintele C.A.P. Găujani, Florin Cenciu, direc
torul Trustului S.M.A., Ion Logofătu. președintele 
C.A.P. Călugăreni. Ciulacu Stelian. secretarul comi
tetului comunal de partid Izvoarele, au analizat in 
mod aprofundat modalitățile de acțiune pentru creș
terea producțiilor agricole, punînd în prim plan 
întărirea ordinii, a disciplinei și răspunde*' - ■ ’ 
executarea la timp și de bună cal' ‘ 
lucrărilor agricole.

O atenție cu totul deosebită au 
panțli la discuții ridicării pe un j. 
activității politico-educative, de forma 

noi. revoluționare a oamenilor. în a 
vorbitori, printre care Dumitra Till* 
comitetului județean de partid, Elis. 
prim-vicepreședinte al consiliului po 
Anton Ștorobăneanu, secretar al comit 
de partid, au subliniat necesitatea a 
către organele și organizațiile de 
acțiuni mai susținute pentru înfăptuii 
de partid și respectarea legilor țării, 
nătățirea conținutului vieții Interne 
muncii cu activul de partid și de st? 
activități organizatorice, de educare re 
tuturor comuniștilor, pentru întărirea 
partid și de stat.

Participanții la conferință, aprobînd I * 
măsurile adoptate de Comitetul Polit:. Exe. 
C.C. al P.C.R. în ședința din 27 noiembrie, a. 
damnat cu indignare abaterile grave săvîrși. 
unele cadre cu munci de răspundere pe linie de p. 
și de stat din județul Dolj. Ei s-au angajat să dezL 
prevederile Hotăririi Comitetului Politic Executiv 
C.C. al P.C.R. în toate organizațiile de partid, precun 
și in organizațiile de masă și obștești, să militeze 
pentru promovarea unui puternic spirit r«* iiuționar, 
partinic, în vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor 
ce le revin. în acest sens, conferința a adoptat o 
hotărîre în care se relevă că toți comuniștii sînt de
ciși să tragă toate concluziile și învățămintele pentru 
activitatea lor proprie, să militeze pentru afirmarea 
unui puternic spirit de partid, al respectării cu 
strictețe a prevederilor Statutului partidului, al 
întronării unei ferme discipline de partid in Întrea
ga activitate, pentru promovarea cu perseverență a 
principiilor comuniste de muncă și viață, pentru 
creșterea răspunderii Întregului activ de partid, a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii în înfăptui
rea sarcinilor de plan din acest an și din întregul 
cincinal.

în unanimitate, participanții la conferință au adop
tat un cuprinzător program de măsuri, precum șl 
mandatul încredințat delegaților aleși pentru Confe
rința Națională a partidului.

în telegrama adresată C.C. al P.C.F.„ 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, se 
spune, printre altele : „Ne angajăm 
solemn că vom milita fără preget, cu ab
negație revoluționară, pentru îndeplinirea 
exemplară a planului pe acest an și pe 
întregul cincinal. O atenție deosebită 
acordăm realizării producției fizice și a 
contractelor Ia export, reducerii consumu
rilor de materii prime, combustibil și 
energie, lichidării stocurilor supranorma- 
tive, creșterii productivității muncii și 
îmbunătățirii calității produselor. Nu vom 
precupeți nici un efort pentru sporirea 
producției agricole vegetale și in zooteh
nie, gospodărind cu grijă maximă Pă- 
mintnl, folosind cu inalt randament for
ța de muncă și mijloacele tehnice din 
agricultură. Vom face totul pentru întă
rirea rolului conducător al organizației 
județene de partid, al tuturor organiza
țiilor de partid din unitățile și locali
tățile județului, pentru îmbunătățirea ra
dicală a muncii organizatorice și politi- 
eo-educative de formare a omului nou, 
constructor conștient al socialismului și 
comunismului".
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au forurile 
cu unitățile 
și piese de
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Oamenii muncii de la Schela de 
producție petrolieră Drăgășani 
intîmpină marele eveniment po

litic din viața comuniștilor, a întregu
lui popor român, Conferința Naționa
lă a partidului, cu fapte deosebite de 
muncă : pină la data de 2 decembrie 
au extras peste prevederile de plan 
o producție de 5 200 tone de țiței, 
6,5 milioane mc 
de gaze naturale ___________ 
și 1 463 tone ga
zolină. Secretarul 
comitetului de 
partid pe schelă, 
tehnicianul Flo
rin Bratu, explică 
acest succes, ofe
rind de 
valoroasă 
riență de muncă 
a unui 
harnic: 
mult de jumătate 
din oamenii mun
cii din schelă sînt 
comuniști, oameni 
care ștfu ce-i sim
țul datoriei și re
prezintă adevăra
te exemple pen
tru toți sondorii, 
tricienii, podarii, 
parcuri. Am putea 
numele a foarte mulți comuniști 
care, in împrejurări foarte grele, 
provocate de timpul nefavorabil ori 
de complexitatea unor lucrări la 
sonde, au dovedit dîrzenie, pricepere, 
spirit de sacrificiu, intr-un cuvint 
au dovedit că sint oameni deosebiți 
și în același timp oamen| obișnuiți 
prin simplitatea și modestia lor. Aș 
face un act de nedreptate multo
ra dacă aș pronunța numai unul 
sau citeva nume. Un singur fapt însă 
se reievă prin insăși valoarea lui. 
La brigada nr. 1 Băbeni, multe din 
so'ndeie vechi anunțau un declin na
tural, ceea ce-i determina pe mulți 
să afirme că după o exploatare de 
peste trei decenii s-a terminat re
zerva de țiței. S-a discutat in citeva 
rinduri in adunările organizației de 
partid din brigadă, s-au luat tot felul 
de măsuri, s-au obținut unele rezul
tate, dar era evident că trebuiau apli
cate soluții tehnologice noi, moder
ne. Atunci, inginerul Gheorghe Ioni- 
ță, șeful acestei brigăzi, un pasionat 
al noului, a susținut, a cerut spriji
nul cercetătorilor de la institutul de 
specialitate din Cimpina, s-a „bătut", 
am putea spune, pentru extinderea 
metodei de combustie subterană și 
astăzi rezultatele sînt evidente : 
peste 5 000 de tone de țiței obținute 
suplimentar din sonde ce păreau 
„terminate". Aceasta este puterea 
exemplului comunistului care știe 

, să-și facă datoria, care este mereu 
in fruntea bătăliei pentru progresul 
tehnic, pentru căutarea și aplicarea 
noului, a comunistului care nu își 
găsește liniștea pină cind nu își face 
cu cinste și răspundere revoluționa
ră datoria. în fiecare brigadă avem 
astfel de oameni entuziaști, oameni 
care pun mai presus interesele colec
tivului, ale unității. Să dai țării o 
producție suplimentară de peste 5 000 
de tone de țiței in 11 luni este, 
firește, o performanță care exprimă 
în cel mai înalt grad conștiința re
voluționară, spiritul de abnegație al 
sondorilor noștri, priceperea și per
severența cu care promovează cele 
mai moderne tehnologii. Dar. in con
trast cu multe asemenea fapte de 
muncă, mai găsim și altfel de exem
ple. Cu aproape opt luni în urmă 
s-au săpat două sonde noi (4 531 
Mădulari și 4 301 Mamu), sonde esti
mate să dea o producție zilnică de 
40 de tone. De opt luni de zile, aces
te sonde nu au intrat în producție 
pentru un motiv care pare cel puțin 
ciudat : lipsa burlanelor. Am în
trebat în toate părțile, la toate foru
rile competente, ne întrebăm

astăzi cum este posibil să nu găsim 
burlanele necesare pentru a pune 
aceste sonde în circuitul productiv. 
Oare aceste burlane nu le fac mun
citori la fel ca și noi ? Acolo, in 
fabricile de țevi nu se consumă nici 
un gram de petrol sau un metru 
cub de gaze naturale ? Acolo, la 
„Republica" ori la unitatea din

Nu am făcut nici un secret din 
faptul că toate neimplinirile din 
munca noastră au fost generate, in 
mare măsură, de acte de indiscipli
nă, de lipsa de răspundere a unor 
oameni care nu și-au îndeplinit obli
gațiile ce le-au revenit și toate aces
tea sub privirile îngăduitoare ale 
șefilor de formații și compartimente.

fapt o 
expe-

colectiv
„Mai

colaborarea pe care 
noastre de conducere 
furnizoare de materiale 
schimb. Iată că nerealizarea sarcini
lor de plan in unitățile furnizoare 
de țevi de extracție nu constituie 
probleme care privesc numai între
prinderile respective, ci ne îngreu
nează și nouă activitatea, dereglează 

bunul mers al ac- 
________ tivității. Și aș 

mai dori să relev 
un fapt care pen
tru noi este de 
mare importanță: 
modul cum vin 
inapoi troliile ce 
se „repară" la în
treprinderea 
cializată în 
rații utilaj 
trolier de la 
pina. Este de da
toria forurilor 
competente 
„repare" aici 
mentalitate 
gubitoare. 
vit căreia 
unui utilaj

spe- 
repa- 

pe- 
Cîm-

În două schele unde oamenii demonstrează 
ce se poate face, nu ce nu se poate

mecanicii, elec- 
operatorii 

înșira
din 
aici

Zalău nu sînt comuniști ? Iată cîteva 
întrebări pornite sincer din inimile 
noastre. Cum se explică aceste mari 
greutăți in aprovizionarea cu tubing, 
cu țevi de extracție, cu tije de 
pompare și cu alte materiale necesa
re extracției țițeiului ? Vrem să 
credem că, în spiritul înaltelor exi
gențe formulate la recentele ședințe 
ale Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. de secretarul gene
ral al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se va schimba 
radical și modul de lucru al meta- 
lurgiștilor, care trebuie să răspundă 
cu mai multă promptitudine cerințe
lor prioritare ale economiei".

Firește, acest punct de vedere tre
buie să fie reținut și aprofundat de 
cei investiți cu răspunderi în do
meniul aprovizionării unităților pe
troliere. Situații asemănătoare celor 
două sonde care stau de opt luni de 
zile mai sint și in alte unități de 
extracție. De exemplu, la un mo
ment dat, in luna noiembrie erau 
oprite peste 800 de sonde din cauza 
lipsei țevilor de extracție, prăjinilor 
de pompaj, motoarelor electrice, ca
petelor de erupție etc. Iată deci o 
problemă pentru soluționarea căreia 
trebuie acționat cu cea 
operativitate, cu înaltă 
•comunistă.

mai mare 
răspundere

I)

și

Schela de producție 
Moreni se prezintă la 
cu o importantă restanță la pro

ducția de țiței. Nu cu mult timp în 
urmă s-a desfășurat o plenară a co
mitetului de partid pe schelă care a 
analizat cu înaltă răspundere activi
tatea organelor și organizațiilor de 
partid, a comuniștilor, a modului in 
care aceștia s-au implicat in acțiunile 
întreprinse pentru soluționarea tu
turor problemelor tehnice și organi
zatorice care trebuiau 
realizarea 
plan. S-a 
grafie" a 
generat o 
punzătoare. Sarcina de plan este o 
sarcină de partid, șl incă o sarcină 
de maximă răspundere. Cum și-au 
îndeplinit comuniștii din Schela de 
producție petrolieră Moreni sarcinile 
de partid ?

Răspunsul la această Întrebare l-au 
dat mulți dintre cei care au luat 
parte la dezbaterile din cadrul 
amintitei plenare. Iată opinia secre
tarului comitetului de partid, Remus 
Moraru : „Spiritul care a caracteri
zat această analiză a fost unul de 
exigență cu totul deosebit. Aș 
putea spune că n-a rămas nici un 
aspect mai important nesupus anali
zei. Ca să știm cu toții cum stăm.

petrolieră 
această oră

să ducă la 
integrală a sarcinilor de 
făcut o veritabilă „radio- 
tuturor cauzelor care au 
situație cu totul necores-

ale comuniștilor din organizațiile 
noastre de partid. Ce a urmat după 
aceste analize ? Am făcut un pro
gram concret de activitate pentru 
fiecare sondă, pentru fiecare briga
dă. pentru fiecare formație de inter
venție. în ultima perioadă de timp 
au fost puse in producție incă 15 
sonde moi, fiecare in avans față de 
termenul stabilit cu cel puțin două 
zile. S-au efectuat reparații capitale 
la 50 de sonde, adică cu circa 30 la 
sută mai mult decit am realizat in 
alte perioade. Pentru optimizarea 
parametrilor de funcționare a son
delor, intr-un timp scurt au fost 
efectuate 600 de măsuri geologo-teh- 
nologice peste cele prevăzute in 
plan. Ar mai fi de rețingt că pier
derile de producție datorate inter
vențiilor au fost, pe 10 luni, cu 6 000 
de tone mai mici față de perioada 
corespunzătoare a anului trecut. 
Toate măsurile întreprinse de comi
tetul de partid, de consiliul oame
nilor muncii au determinat un evi
dent progres în activitatea schelei, 
progres ce se reflectă in creșterea 
producției zilnice de țiței și gaze 
naturale. Ne-am întrebat : oare nu 
cu aceiași oameni s-au obținut acum 
rezultate superioare ? Da, sint 
aceiași oameni, dar s-a schimbat 
ceva în mentalitatea multora, s-a 
schimbat ceva în stilul și metodele 
de muncă ale organizației noastre de 
partid. Comuniștii sînt acum cu 
adevărat factori activi in viața co
lectivului nostru. Putem spune 
acum că organizația de partid din 
schelă, toți comuniștii sînt implicați 
total și direct în problemele mai 
grele, in punctele mai fierbinți ale 
muncii. Știm însă că mai avem for
mații care nu își realizează indicii 
de folosire a timpului productiv. 
V6m întări formațiile mâi slabe cu 
comuniști, cu meseriași buni, care 
cunosc bine ceea ce înseamnă răs
punderea muncitorească. Ne-am or
ganizat bine activitatea, astfel ca 
toate sondele noi ce vor fi săpate 
pină la 15 decembrie să intre in 
circuitul productiv pină la sfirșitul 
anului. Am făcut demersuri la foru
rile noastre superioare ca din son
dele programate să fie forate în 1988, 
patru să fie prevăzute pentru un 
zăcămînt nou descoperit, unde esti
măm să obținem rezultate bune. 
Desigur, sintem hotâriți să adoptăm 
un stil nou de muncă, mai dinamic, 
pentru realizarea exemplară a sarci
nilor de plan și recuperarea restan
țelor, pentru întronarea unui spirit 
ferm de ordine și disciplină. Sînt 
insă și situații a căror rezolvare nu 
mai depinde de noi. Mă refer la

să 
o 

pă- 
potri- 

dacă 
îi dai

o vopsea și strălucește, poți păcăli pe 
toată lumea zicînd că l-ai făcut ca 
nou. Este o mentalitate care trebuie 
eliminată cu desăvîrșire și în acest 
domeniu foarte important de activi
tate".

Petre CRISTEA 
Ion STANC1U 
Gheorqhe MANEA

înret acest lucru 
care munciți ? 
nostru, tovarășul 
secretarul comite- 

. președintele consi- 
muncii de la Intre- 
ișini electrice Bucu- 
ca om al practicii, 
veam numai 20 de 

e — cind am parti- 
'adunare generală a 
victorul a citit o 

uitat cu toții „si- 
producție", după 

_C .țați că „adunarea 
.lat". Afțăzi, la noi, o adu- 
nerală e’Ste considerată ca 

,ită dacă nu rezervă un spa- 
g dezbaterilor, dacă nu con- 

a datele prezentate de organul 
„qnducere colectivă cu opiniile 

..rticipanților. dacă nu adoptă o 
atitudine fermă critică, față de orice 
situație economică care nu are „un 
mers drept", dar. mai ales, masuri 
concrete, fundamentate, pentru re
zolvarea problemelor majore dezbă
tute. Ultimul exemplu de acest fel — 
adunarea generală a oamenilor 
muncii din luna noiembrie. Nici una 
din problemete majore ale pregăiirii 
producției anului viitor — și au fost 
cel puțin 30 — n-a rămas neexami
nată in spiritul arătat mai sus".

într-adevăr, de la primele ma
nifestări relativ timide, cind adu
nările generale își rezumau atribu
țiile la a „asculta informări" pre
zentate de comitetul de direcție, și 
pină la statutul lor de astăzi, cind 
decid atit în toate problemele cu
rente, majore, cit și in cele de per
spectivă ale dezvoltării întreprinde
rilor. s-a. străbătut un drum scurt 
ca durată, dar extrem de bogat in 
experiență, in afirmarea capacității 
de conducere a clasei muncitoare, 
implicit a stilului muncii colective, 
a spiritului de răspundere, de înaltă 
disciplină muncitorească.

— Ce înțelegeți dv. prin cerința 
formulată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului — reluăm convor
birea cu interlocutorul — „de a 
asigura o creștere mai puternică a 
rolului adunărilor generale ale oa
menilor muncii in . conducerea tu
turor sectoarelor de activitate, de a 
asigura îmbunătățirea radicală a sti
lului și metodelor de muncă ?

— Înțeleg multe. înțeleg, in pri
mul rind'. că e vorba de o cerință 
dialectică, și anume că un cadru 
organizatoric, oricît de bun ar fi. iși 
manifestă eficienta nu prin simpla 
lui existentă, ci prin modul cum

r-l.

funcționează, cum se integrează în 
complexitatea vieții. în al doilea 
rind, Înțeleg că instituțiile autocon
ducerii muncitorești sint deschise 
perfecționărilor și înnoirilor, că nu 
reprezintă ceva imuabil, bătut in 
cuie. Dar, ca să mă înțelegeți 
mai bine, am să vă răspund pe 
puncte : 1. Să asigurăm dezbaterea 
largă a tuturor problemelor com
plexe ale întreprinderilor in a- 
dunarea generală, fără a mai consi
dera că există probleme „închise" și 
probleme „deschise" dezbaterilor ; 
2. să informăm operativ și complet 
pe reprezentanții oamenilor muncii 
asupra tuturor problemelor cu care 
se confruntă unitățile și să ținem 
seama de opiniile și soluțiile formu-

după o experiență atît de îndelun
gată. atribuțiile și răspunderile di
rectorului, in calitate de conducător, 
și ale consiliului oamenilor muncii 
din care face parte, in calitate de 
membru al conducerii colective, s-au 
constituit în adevărate raporturi dia
lectice. Pe de o parte, directorul se 
manifesta in sistemul autoconducerii 
muncitorești in calitate de conducă
tor individual, asigurind îndepli
nirea întocmai a tuturor atribuțiilor 
stabilite prin legea de organizare și 
funcționare a unităților socialiste. 
Pe de altă parte, directorul se află in 
postura nouă de component a cel 
puțin două organe ale conducerii co
lective — consiliul oamenilor mun
cii și biroul executiv al acestuia —
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Combinatul siderurgic Hunedoara. Imagine de la construcția noii hale tehnologice a laminorului de semifabricate II
Foto : Agerpres

INVESTIȚIILE programate
LA TERMEN IN FUNCȚIUNE!
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Aspect de la schela de producție 
petrolieră Șandra

Foto : Agerpres

In această ultimă perioadă a anului o serie de noi 
obiective sint planificate să intre in funcțiune. Este 
vorba de instalații, capacități și obiective importante 
din sectorul energetic, din metalurgie, industria mi
nieră și petrolieră, chimie și petrochimie, industria 
constructoare de mașini ș.a. Pe multe șantiere, acti
vitatea se desfășoară in ritmuri susținute și există 
certitudinea că majoritatea obiectivelor de investiții 
planificate vor intra rapid in circuitul productiv. Pe

■r

alte șantiere însă mai este de executat un volum 
însemnat de lucrări de construcții, montaj de utilaje, 
de instalații și automatizări.

Asupra modului in care sini înțelese și, mai ales, 
respectate asemenea cerințe, pe cit de firești, pe aiit 
de indispensabile punerii rapide în funcțiune a tu
turor noilor capacități productive planificate, ne vom 
referi pe larg in ancheta noastră pe șantierul între
prinderii de rulmenți din Suceava.

Un apel de pe șantierul întreprinderii de rulmenți Suceava către furnizori

Nu ne trimiteți... noi
angajamente, ci utilaje!“

La întreprinderea de rulmenți din 
Suceava, aflată in construcție, bene
ficiarul a făcut primele încercări la 
o serie de mașini în vederea pregă
tirii lor pentru intrarea în probe 
tehnologice. Cele mai multe din a- 
cestea „au răspuns" in general bine 
la probele de testare a parametrilor 
funcționali. Precizăm că operațiile 
pregătitoare la care ne-am referit 
au fost posibile deoarece aproape 
toate utilitățile (rețelele de alimen
tare cu energie electrică și apă, ca
nalizarea și prima etapă a instala
ției de încălzire) sint terminate. De 
curînd au fost rezolvate și proble
mele importante pentru demararea 
lucrărilor la alimentarea cu gaz me
tan, iar constructorii au început 
realizarea rețelei. Totuși, aici au 
apărut o serie de deficiențe de pro
iectare. Atelierul de proiectare al 
Institutului de cercetări și proiectări 
petrol-gaze din Cîmpina întîrzie re
zolvarea lor. La rindul lor. membrii 
brigăzii nr. 3 a Antreprizei de in
stalații și automatizări nr. 6 Iași își 
intensifică și ei eforturile pentru a 
termina toate lucrările mai mărun
te rămase de executat.

Cind se vor realiza totuși rulmenți 
la Suceava ? Dacă ținem seama că 
întreprinderea are ca sarcină de 
plan pe anul viitor să producă la 60 
la sută din capacitatea proiectată, 
normal ar fi ca primii rulmenți să 
iasă de pe banda de montaj chiar 
de la I ianuarie 1988. în realitate, 
analizind stadiul livrării utilajelor

de bază, nu se poate 
titudine acest lucru, 
sesc tocmai o serie 
utilaje importante fără de care pro
ducția nu poate începe. Astfel, sint 
restante, cu termenele mult depăși
te, peste 340 utilaje. în valoare de 
aproape 200 milioane lei. Deși s-au 
făcut comandamente lunare, iar be
neficiarul a insistat în continuare 
trimițînd adrese și delegați peste 
delegați, furnizorii au rămas insen
sibili la toate apelurile, inclusiv la 
cple făcute prin intermediul ziarului 
nostru în articolele publicate de pe 
acest șantier, lată un exemplu con
cret despre lipsa de seriozitate cu 
care unii furnizori tratează proble
ma onorării contractelor economice, 
în ziua de 7 octombrie a.c.. ingine
rul Aurel Chifan. directorul între
prinderii 
a plecat 
personal 
de utilaj _
batiurilor pentru liniile automate de 
forjare. în speranța că intervenția 
sa va fi mai convingătoare. La pri
ma vedere așa a și fost. Pentru că 
ambii directori au întocmit un gra- 
fic-angajament, semnat și parafat, 
potrivit căruia combinatul ieșean 
urma să expedieze primul batiu. în 
vederea montării pieselor componen
te ale liniei, pină la 1 noiembrie 
a.c. Directorul unității ieșene 
angajat chiar 
termenul va 
că în pofida

afirma cu cer- 
Pentru că lip- 
de mașini și

de rulmenți din Suceava, 
la Iași pentru a discuta 

cu directorul combinatului 
greu problema realizării

și-a 
cuvintul de onoare că 
fi respectat. Iată insă 
acestei asigurări, să-i

— Cum credeți că ați putea să vă 
exercitați mai bine cele două răs
punderi în actul de conducere, in
tr-un stil de muncă nou, eficient ?

— în primul rind, ca să nu teore
tizez. învățînd să conduc mai bine 
în echipă. In domeniul conducerii 
nimic nu poate fi rezultatul „inspi
rației". Conducerea este o știință 
riguroasă. în al doilea rind, deschi- 
zînd o „ofensivă de front" împotriva 
birocratizării muncii de conducere. 
Vreți exemple 1 Aș putea da multe. 
Mă opresc — spre exemplificare — 
doar la două. Unul pentru nivelul 
întreprinderii : să schimbăm radical 
mentalitatea in conducerea activi-

dispoziții rigide, ci prin metode fun
damentate științific, deci intr-un stil 
radical nou.

— In acest domeniu, al creșterii 
capacității consiliilor oamenilor 
muncii de a conduce științific — 
ne spune inginerul loan Turaș, șeful 
atelierului de proiectare, cercetare 
științifică și microproducție din ca
drul întreprinderii „Carbochim" din 
Cluj-Napoca — sint create condiții 
obiective pe două planuri. Unul sc 
referă Ia sistemul de pregătire pe 
plan local și central al cadre
lor de conducere. Recent s-a 
aprobat de către Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. o 
hotărire in acest scop. E foarte bi
nevenită. în viață se simțea nevoia

Perfecționarea stilului de muncă
late de ei, să decidem împreună cu 
ei ; 3. să creăm condiții pentru ca 
in adunările generale să se manifes
te cu putere spiritul critic împotriva 
lipsurilor, împotriva acelor care 
nu-și îndeplinesc sarcinile încredin
țate ; 4. să exercităm in cadrul adu
nărilor generale mai ferm decit pină 
acum dreptul de control asupra ce
lor investiți să îndeplinească munci 
de conducere și să dovedim mai 
multă exigentă față de confirmarea 
sau infirmarea lor pe funcții.

exercitarea 
în fiecare 

mai impor- 
in colectiv, 
ale actuiui

Directorul, răspunderi 
duble în actul conducerii
— Ca funcție, respectiv ca director, 

purtați întreaga răspundere pentru 
bunul merȘ al activității întreprin
derii în fruntea căreia vă aflați. Ca 
prim-vicepreședinte al consiliului 
oamenilor muncii aveți obligația de 
a asigura exercitarea în bune condi
ții a conducerii colective de către 
acest organism. E mai grea sau mai 
ușoară activitatea directorului in 
sistemul autoconducerii muncito
rești ?

— Dacă Întrebarea mi-ar fi fost 
adresată mie sau oricărui director 
de întreprindere acum 15—20 ani — 
ne spune inginer Sergiu Iorga, di
rectorul întreprinderii de panouri 
electropneumatice Bacău — răspunsul 
ar fi părut greu de dat. Dar acum.

care asigură practic 
conducerii democratice 
unitate, adoptarea celor 
tanle decizii și orientări 
între cele două ipostaze
de conducere nu există practic nici 
o contradicție. Caracteristica fun
damentală a sistemului autocondu
cerii muncitorești o constituie faptul 
că adoptarea celor mai importante 
decizii, 
voltare 
plenul 
lectivă. 
calității 
mai mari. El trebuie să posede cu
noștințe și aptitudini pentru a asigu
ra elaborarea de decizii in grup, 
care să fie rezultatul gindirii cadre
lor de specialitate, dar și al angre
nării celorlalți membri ai organului 
de conducere colectivă atît la fun
damentarea, cit și la aplicarea lor ; 
el trebuie să posede și să-și dez
volte la un nivel ridicat capacitatea 
de a lucra cu oamenii, de a asigura 
un dialog permanent între cadrele 
de conducere și cele de execuție. 
Sistemul de conducere colectivă, ba
zat pe antrenarea și creația mase
lor, obligă directorul întreprinderii 
să fie el însuși om creativ, să posede 
un potențial de inovație superior, 
care să se manifeste atît în munca 
proprie, cit și să transfere în acti
vitatea celorlalți membri ai organu
lui de conducere colectivă aceste ca
lități.

stabilirea strategiei de dez- 
a întreprinderii se fac in 
organelor de conducere co- 
Acest sistem nou conferă 
de director responsabilități

tatii că „maistrul stăpînește pro
ducția" și s-o înlocuim prin concep
ția sistemică, modernă, „că maistrul, 
tehnologul și calculatorul 
producția" prin cunoașterea 
pinirea exactă a proceselor 
ducție. Altul pentru nivelul 
lelor și ministerelor : să se 
zeze unităților economice indicatori 
de plan bine fundamentați, la nive
lul cerințelor economiei naționale,
indicatori care să fie corelați intre 
ci, precum și cu baza materială
existentă. Altfel planificăm și con
ducem hirtii și nu procese de pro
ducție științifice. Dar, repet, esen
țiale nu sint exemplele, ci faptul că 
este momentul să se înțeleagă la 
toate eșaloanele necesitatea de a 
elimina birocrația dintr-un domeniu 
atit de decisiv pentru desfășurarea 
unei activități eficiente.

conduc 
și sli

de pro- 
centra- 

reparti-

A perfecționa 
stilul de muncă înseamnă 
a conduce mereu eficient

Apelul la rigoare in actul condu
cerii reprezintă el insuși o dovadă a 
maturității la care a ajuns sistemul 
autoconducerii muncitorești. Care 
înțelege că intr-o economie atît de 
complexă, cum este astăzi economia 
românească, nu se mai poate con
duce prin practici rutiniere, prin

unei asemenea măsuri. AI doilea 
plan este statuat prin lege, care 
prevede atragerea in componența 
consiliilor oamenilor muncii a 
număr important de cadre din 
țămint, cercetare științifică și 
iectare. Ce altceva reprezintă 
zența acestora în componența 
nelor de conducere colectivă 
nu o premisă și o garanție a 
citării unei conduceri științifice 7

Despre eficiența activității desfă
șurate de cercetătorul loan Turaș in 
cadrul consiliului oamenilor muncii 
de la „Carbochim" ne-a vorbit pe 
larg tovarășul Ion Mărgineanu, pre
ședintele consiliului 
cii. „Dacă unitatea 
trează o depășire a 
ducția-marfă pe 11 
milioane lei, aceasta 
și faptului că aproape 60 la sută din 
prevederile programului de perfec
ționare a organizării și modernizare 
a producției, de introducere 
greșului tehnic în unitatea 
sint emanația atelierului de 
tare și cercetare științifică.

unui 
invă- 
pro- 
pre- 

orga- 
dacă 

exer-

oamenilor mun- 
noastră înregis- 
planului la pro- 
luni de peste 13 

se datorează

a pro- 
noastră 
proiec- 
Iar în

promovarea aplicării lor cit mai ra
pide în producție, inginerul Turaș, 
ca membru al consiliului oamenilor 
muncii, a avut un rol hotărîtor".

Experiența aceasta ne-a îndemnat 
să-i descifrăm rezultatele pe un plan 
mai larg. Și anume, să vedem în ce 
măsură se apelează în practică la 
folosirea cit mai eficentă a acestui 
potențial de „consultanți științifici", 
Și iată că nu mai departe decit la 
Cluj-Napoca, unde există atîtea uni
tăți de invățămint, de cercetare ști
ințifică, de proiectare, în componența 
consiliilor oamenilor muncii nu am 
întîlnit decit unul-două exemple, 
Este indiscutabil o „omisiune" 
care nu trebuie să se mai repete 
la confirmarea în viitor a organelor 
de conducere colectivă. Ea înseamnă 
nu o simplă absență a unor per
soane fizice. Ea inseamnă o pier
dere de inteligență și competentă.

Ideea de a învăța știința de a 
conduce eficient a fost reluată, pe 
alt plan, și de inginerul Braun Er
dei Gheorghe, reprezentant al oame
nilor muncii de la întreprinderea 
„Metalica" din - ■ ■
de conducere 
unități.

— Cam 30 la 
consiliilor oamenilor muncii din în
treprinderi o constituie reprezen
tanții din producție ai oamenilor 
muncii. Viața arată — ca și în cazul 
unității noastre — că aceștia aduc în 
organul de conducere colectivă punc
tul de vedere al oamenilor din pro
ducție, că se implică eficient in 
solutionarea multor probleme. Dacă 
admitem că actul de conducere este 
o știință — și este — potențialul 
acestor oameni ar putea fi mai bine 
valorificat dacă ei ar fi înarmați, 
prin cursuri, prin alte forme de 
pregătire, cu un plus de cunoștințe 
în domeniul științei conducerii. Fără 
a fi singura, explicația unei partici
pări, adesea formale, a acestora Ia 
dezbaterile consiliului oamenilor 
muncii, rezumată la prezența fizică 
sau la exercitarea dreptului de vot, 
este determinată șl de insuficientele 
cunoștințe pe care le au in dome
niul conducerii.

Oradea în organul 
colectivă al acestei

sută din componenta

In exercitarea conducerii economice este mereu necesară perma
nenta perfecționare a stilului de muncă al organismelor care exercită 
actul de decizie și de un permanent efort de autoperfecționare din partea 
celor investiți să participe la exercitarea conducerii in numele oamenilor 
și împreună cu ei. Aceasta ar fi, exprimată în modul cel mai sintetic, 
concluzia anchetei noastre.

spunem „suplimentare", combinatul 
de utilaj greu nu a expediat nici 
pină acum batiul.

Cum poate fi calificată o asemenea 
atitudine ? Cu atit mai mult cu cit 
nu este vorba de un fapt singular. 
Astfel, combinatul ieșean a rceșalo- 
nat termenul de livrare ,a batiului 
pentru o altă linie automată de for
jare, de tip AMP-50, in... luna de
cembrie 1988. Da, ați citit bine — 
„decembrie 1988". Și aceasta în timp 
ce ultimul termen de punere în 
funcțiune a întregii capacități de la 
întreprinderea de rulmenți din Su
ceava a fost 30 octombrie 1987. Cit 
privește linia automată de forjare 
tip AMP-70, aceasta putea să fie de 
mult montată la Suceava. Furnizoare 
fiind întreprinderea „1 Mai" Plo
iești, care a primit batiul necesar de 
la întreprinderea mecanică de utilaj 
chimic București la începutul lunii 
iulie. însă,' deși au trecut cinci luni 
de atunci, nu s-a apucat de treabă. 
Și toate promisiunile de pină acum 
ale întreprinderii ploieștene s-au do
vedit a fi „vorbe-n vint". Tot la sec
ția forjă trebuiau ' să sosească, de 
mai multă vreme, 11 instalații de în
călzire pentru laminoare de la între
prinderea „Metalica" 
zoare 
toare 
rești.
nuare 
ment 
Furnizorul, 
pendența" Sibiu, a livrat 7 asemenea 
linii, dar incomplete (lipsesc aproa
pe 1 000 metri cabluri de compensa
ție), și mai are de realizat încă 31 de 
linii. Dacă ritmul și calitatea livră
rilor vor fi aceleași, în 1988 nu sint 
speranțe că vor fi realizate toate li-- 
niile. Precizăm că tratamentul ter
mic este o operație esențială pe flu
xul tehnologic de fabricație a inele
lor, bilelor și rolelor.
. Continuind investigația, ajungem 
la strungărie-rectificare. Pentru a- 
ceasta, întreprinderea de mașini- 
unelte și agregate București a livrat 
16 instalații — incomplete — de fil
trat lichidul de spălare-răcire, avind 
încă de expediat 5 instalații. Lipsind 
aceste instalații, nu se vor putea 
efectua operațiile de strunjire și 
rectifipare a inelelor și bilerolelor. 
De asemenea, același furnizor tre
buie să monteze și să pună in func
țiune instalațiile amintite. Dar la Su
ceava a trimis numai cițiva oameni. 
La fel cum a procedat și IAMSAT, 
care trebuie să realizeze instalațiile 
electrice ale agregatelor de filtrare. 
Un alt furnizor restanțier este între
prinderea „Tractorul" Brașov, care 
nu a livrat nici una din cele 14 in
stalații pentru presarea bilelor.

Pe de altă parte, unii furnizori 
trebuie să se mobilizeze mai mult 
pentru a remedia defecțiunile apă
rute la mașinile pe care le-au fabri
cat. De exemplu, din cele peste 100 
mașini fabricate de întreprinderea 
mecanică Roman pentru secția bile- 
role pot fi puse in funcțiune doar 25. 
Este nevoie ca și această unitate 
să-și mărească formația de lucru de 
aici și să acționeze cu mult mai 
multă seriozitate pentru a-și rezolva 
problemele.

Așa cum se observă din cele rela
tate. sînt incă destule probleme de 
rezolvat pentru ca întreprinderea de 
rulmenți din Suceava să producă. 
Grav este faptul că furnizorii nu ies 
din inerție și în loc de utilaje tri
mit la Suceava promisiuni și angaja
mente fără acoperire. De aceea, 
avind in vedere importanta pentru 
economia națională a producției de 
rulmenți care trebuie realizată aici 
încă din anul 1988, se impune Inter
venția hotărită â forurilor de resort 
care au datoria să pună lucrurile pe 
făgașul lor firesc, să determine pro
ducătorii de utilaje să manifeste în
treaga răspundere față de onorarea 
obligațiilor

Și să se 
treprinderil 
este nevoie 
de noi promisiuni, 
grafice.

__ __________ și 12 converti- 
de la întreprinderea de mo- 
electrice. ambele din Bucu- 
Nerezolvată rămîne in conti- 

și problema liniilor de trata- 
termic primar și secundar, 

întreprinderea „Inde-

contractuale.
rețină : pe șantierul în
de rulmenți din Suceava 
de utilajele restante, nu 

angajamente și

Sava BEJINARIU
corespondentul „Scinteii*
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,

Comitetul Central al P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Consiliul de Miniștri al Uniunii Sovietice, poporul sovietic vă adresează 
cordiale mulțumiri dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român. Consiliului de Stat, Guvernului Republicii Socialise România, 
întregului popor român pentru caldele felicitări și urări prilejuite de cea 
de-a 70-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

Ne exprimăm încrederea că dezvoltarea și adîncirea în continuare a re
lațiilor de prietenie și colaborare pe multiple planuri dintre P.C.U.S. șl 
P.C.R., Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste și Republica Socialistă 
România in spiritul înțelegerilor convenite în cadrul convorbirilor sovieto- 
române la cel mai înalt nivel, hotărîrea de a întări conlucrarea pe plan 
internațional corespund pe deplin intereselor popoarelor ambelor țări, cauzei 
socialismului șl păcii in întreaga lume.

Vă dorim dumneavoastră, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din 
Republica Socialistă România îndeplinirea cu succes a hotăririlor Congresu
lui al XIII-lea al P.C.R.. înaintarea continuă pe drumul construcției socia
liste, fericire și prosperitate poporului român.

COMITETUL CENTRAL AL P.C.U.S.
PREZIDIUL SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S. 

CONSILIUL DE MINIȘTRI AL U.R.S.S.

CRONICA

Acțiuni cultural-educative 
pentru oamenii muncii de la sate

Prin decret prezidențial, ■ tovarășul 
Alecsandru Babe se destituie din 
funcția de ministru al finanțelor 
pentru neîndeplinirea corespunzătoa
re a atribuțiilor de serviciu.

Tovarășul Gheorghe Paraschiv,

BĂLAN : Realizări ale minerilor
Sub directa conducere și îndru

mare a organelor și organizațiilor 
de partid, colectivul de oameni ai 
muncii de la întreprinderea mir 
nieră Bălan, județul Harghita, ac
ționează cu hotărire pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor de 
plan, dînd țării cantități sporite de 
minereu. Astfel. în acest an s-au 
extras și prelucrat suplimentar 
52 000 tone minereu pirito-cuprifer, 
realizîndu-se peste plan circa 69 
tone cupru în concentrate. 3 800 
tone pirită și alte produse mi
niere.

— Aceste rezultate, cărora li se

BISTRIȚA : Economii de materii prime
Colectivul de oameni ai muncii 

de la întreprinderea mecanică din 
Bistrița se preocupă statornic pen
tru utilizarea cit mai judicioasă a 
materiilor prime, combustibililor și 
energiei, prin promovarea de noi 
tehnologii, diversificarea gamei de 
produse și reproiectarea celor a- 
flate în fabricația de serie, cu atit 
mai mult cu cit materiile prime 
folosite fac parte Idin categoria 
celor energointensive. Astfel, nu
mai prin înlocuirea unui număr 
de peste 70 repere din aluminiu 
cu altele din mase plastice au fost 
economisite pină în prezent mai 
bine de 11 tone aluminiu, precum

PITEȘTI : In funcțiune
Zestrea tehnică a Combinatului 

de prelucrare a lemnului din Pi
tești s-a îmbogățit cu noi și mo
derne instalații de înaltă producti
vitate și eficiență economică. Una 
dintre acestea — instalația pentru 
prelucrarea și transportul mecani
zat al plăcilor fibrolemnoase. spo-

vremea
Institutul de meteorologic șl hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 6 decembrie, ora 20 — y 
decembrie, ora 20. hi țară : Vremea 
va fi in general închisă. Vor cădea 
precipitații predominant sub lormă dc 
ploaie la începutul intervalului în cea 
mai mare parte a țării cu transforma
re, ulterior, treptat, în ninsoare în re
giunile din jumătatea nordică a teri
toriului, precum și în zonele deluroa
se din celelalte regiuni. Cantitățile de 
precipitații pot depăși, local. 15 litri 
pe metru pătrat în 24 de ore în sue.

BBBBBBBBB^BBB

O operă ce va trăi in veacuri, semnată prin muncă eroică
(l)nnare din pag. I> 

rulant, economie de combustibil și 
energie ș.a.

— în plus — sublinia inginerul 
Ilioiu — lucrările de intre,inert 
nu vor mai afecta în nici un iei 
traficul C.F.R. ; este știut că por
țiunea cea mai grea de întreținut 
era linia ferată de pe pod, ca fiind 
de două ori mai solicitată decit in 
rest (fiind linie simplă). De altfel, 
acesta era socotit punctul cel ma. 
solicitat din Europa : la mai puțin 
de trei minute intra un tren.

— în perspectivă — ne mai spu
nea directorul tehnic — regionala 
noastră, avînd calitate dublă de 
beneficiari (de investiție și de ex-

• ploatare), vine cu această lucrare 
in intimpinarea unor posibi'ități pe 
care ni le creează dezvoltările celor 
de la naval : mă gindesc in primul 
rînd la portul — acum șantier — 
Constanta-Sud.

Podul s-a umplut de locomotive, 
de mașini, de oameni. Probele sta
tice (care le preced pe cele dinami
ce), probe de rezistență concenlrmd 
un șr de douăsprezece ipote
ze repetate de cite două-trei ori. au 
culminat cu acest moment in care 
38 de locomotive și 76 de basculan
te încărcate la capacitatea maximă, 
au rulat, două-douâ. tîșnind aproa
pe. ca apoi să staționeze la punct 
fix, in așteptarea verdictelor. Po
dul, înțesat de aparatură de tot fe
lul, căptușit cu senzori de mare sen
sibilitate. brăzdat de firele tonelor 
de AMC-uri sofisticate — adevăra
te seismografe în stare' să percea
pă cea mai sensibilă vibrație, pare 
un Gulliver asaltat de liliputani. Nu 
se clintește. Nu-i tresare nici o fi
bră. nu-1 sperie nimic. Calm, vi
guros. masiv in comparație cu poe
zia în metal de alături, a lui Sa- 
lignv — nu putem să -u reținem că 
a fost construit dună cea ma: so
lidă. dar si ma' econom' -ă va-lan- 
tă cu o'* * * * * * * * * 10 ll * * 14'-iță. plăs'nn'ro din h”ton 
șl oț’l a unei concepții moderne 
despre opera de artă cu utilitat.- 
practică.

• Teatrul Național (14 71 71, sala Ma
re) : Nu se știe niciodată — 10 ; Hagi 
Tudose — 18 ; (sala Amfiteatru) : 
Actorul — 10 ; Poveste din Hollywood
— 18 ; (sala Atelier) : Act venețian
— 18
G Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Zilele artei 
muzicale românești". In cinstea Con
ferinței Naționale a partidului. „Pa
noramic XX". Recital de vioară Ion 
Marius Lăcraru. La pian Raluca Ioa
na Candor — 17
© Opera Română (13 18 57) : Pre- 
cauțiuni inutile — 11 ; Tosca — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48, bd. 
N. Bălcescu nr. 2) : Povestea soldă
țelului de plumb — 10.30 ; Paganini
— 17,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei. 11 95 44) : 
Menajeria de sticlă — 10,30 ; Hamlet
17
© Teatrul de comedie (16 34 60) : O 
dragoste nebună, nebună, nebună —
10 : Acești nebuni fățarnici — 18
© Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Floarea de cactus — 
10 ; Necazurile unui îndrăgostit —
18 ; (sala Studio) : Idioata - 10.30 : 
O noapte furtunoasă — 18,30
® Teatrul Giulești (sala Majestic.
14 72 34) : Arta conversației — 10 : 
Simple coincidențe — 18 : (sala Giu
lești, 18 04 85) : Hotel „Zodia geme
nilor" — 11 ; Medalionul de argint
— 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se" (sala Savoy. 15 56 78) : Savoy, Sa
voy — 18 : (sala Victoria, 50 58 65) • 
Bărbatul fatal — 19
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pistruiatul — 10.30
O Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Aventuri cu Scufița Roșie

— Dumneavoastră sînteți dirijo
rul spectacolului ? Vă căutăm de 
azi-dlmineață I

— Nu m-am desprins de aici !

prin decret prezidențial, se numește 
în funcția de ministru al finanțelor 
și se eliberează din funcția de ad
junct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale.

vor mai adăuga și altele plnă la 
sfirșitul anului, au fost determi
nate de aplicarea măsurilor din 
programul de perfecționare a or
ganizării și modernizării procese
lor de producție — ne spune direc
torul întreprinderii, tovarășul Racz 
Attila. în principal, 'este vorba de 
extinderea metodei de exploatare 
cu surpare in subetaje, de utili
zarea în măsură tot mai mare a 
perforatoarelor grele, a vagonete- 
lor autodescărcătoare de mare ca
pacitate, a altor utilaje miniere de 
încărcare și transport în subteran. 
(Nicolae Șandru).

și peste 600 kg bronz. Conform 
aprecierilor specialiștilor, se esti
mează pentru producția anului 
1988, numai prin acest sistem, re
ducerea consumurilor materiale cu 
peste 48 tone aluminiu și, respec
tiv. 3 tone bronz. Asociate efortu
rilor pe care le depun producăto
rii de mecanică fină și optică bis- 
trițeni în scopul recuperării unor 
restanțe la producția fizică și fi
nalizarea exemplară a tuturor sar
cinilor de plan ale anului in curs, 
aceste notabile fapte constituie 
succese cu care colectivul de aici 
întîmpină Conferința Națională a 
partidului. (Gheorghe Crișan).

— noi instalații
rește de trei ori productivitatea 
muncii. O altă instalație automati
zată a procesului tehnologic de 
hidroliză in fabrica de drojdie fu
rajeră reduce substanțial consumul 
de energie electrică și termică. 
(Gh. Clrstea).

Vîntul va prezenta unele intensificări 
în partea răsăriteană și sud-răsăritea- 
nă, cu viteze de 40 pînă la 70' kilome
tri pe oră. Temperatura aerului va 
continua să crească la început, apoi va 
marca o scădere. Minimele, nocturne, 
vor fi cuprinse intre rpinus 5 și plus 
5 grade, mai coborîte în ultima noap
te, cele maxime vor oscila, în general, 
între zero și 8 grade. în București : 
Vremea va fi în general închisă. Vor 
cădea precipitații cu caracter temporar 
mai ales sub formă de ploaie la în
ceput, apoi cu transformare în lapovi- 
ță și ninsoare. Vîntul va sufla slab 
pînă Ta moderat, cu unele intensificări 
de 35—45 kilometri pe oră. Tempera
turile minime'vor fi cuprinse între mi
nus ut grad și plus 3 grade, cele ma
xime între 2 și 6 grade.

Firește. Inginerul Stelian Paris 
nu s-a desprins de „aici". Dar 
„aici" insa,nn i podul, de la un ca
păt la altul. Vine. Pleacă. Acum e 
la coloana de autobasculante din 
stingă. Peste 5 minute străbate cu
loarul diiitre locomotive. Iarăși îl 
vedem pe porțiunea rut'eră a po
dului. Vorbește prin stație cu șefii 
de coloană. Lansează comenzi. Re
cepționează mesaje.

— Ciți oameni sint dotați cu ast
fel de stații ?

— Unsprezece. Implegațl. șefi de 
coloană, oameni care coordonează 
efectiv manevrele pe pod

— Cum de recunoașteți vocea 
fiecăruia ? Am observat că nu fo
losiți nici un indicativ.

— Vocea este indicativul de ne- 
confundat. V-am spus că nu sinter" 
decit unsprezece.

De ce să fie complicat ceea ce 
poate fi simplu ? Prin stație, cine
va raportează scurt. Altcineva pri
mește indicații. „Dirijorul" e calm, 
ochiul lui cuprinde zona spre care 
vocea lui pleacă prin statie : încă 
o ipoteză s-a derulai.

— Nota ?
— Nu dăm note. Dar dacă ar fi 

să dăm note nu e loc decit de una : 
nota maximă. Aici nu umblăm cn 
indu'gență. cu jumătăți de măsu
ră. cu „note de trecere".

Inginerul Paris lucrează la 
Institutul de cercetări pentru 
transporturi. Face parte dintr-un 
grup de 22 de oameni, specializau 
în lucrări de suprastructuri și po
duri, grup coordonat de inginerul 
Dan Stoenescu.

— Venind spre pod, v-am căutat 
pe-„acasă“ — spun inginerului 
Stoenescu. Dar ati fost atit de ma
tinali !

— Așa e, am venit cu toții la 
pod cu mult înainte de reluarea 
probelor...

Să lămurim : venind spre pod, 
vedem un vagon pe linia de aștep
tare ; scrie pe el INCERTRANS și, 
pe loc, ne gîndim că cercetătorii 
și-or fi adus... birourile cu ei și că 
acum, aici, compară niscaiva re
zultate. hîrtii... Nimic din toate 
astea : vagonul este casa pe roți a 
acestor oameni. Modestă gospodărie 
de burlaci, chivernisită cu grijă.

Sub generoasa egidă a Festiva
lului național „Cîntarea României", 
în lunile de iarnă se desfășoară 
„Zilele filmului la sate", amplă 
manifestare cultural-educativă cu 
filmul, intrată in tradiția vieții 
noastre spirituale.

Actuala ediție, a XXXI-a, care 
are loc între 6 decembrie 1987 — 31 
ianuarie 1988 în peste 4 400 de lo
calități, capătă noi semnificații și 
prezintă un interes sporit, întrucît 
începe în atmosfera de puternică 
efervescență, de noi și remarcabile 
înfăptuiri în toate domeniile de ac
tivitate. dedicate celor două eveni
mente de o deosebită importanță în 
viața poporului nostru : Conferința 
Națională a partidului și cea de-a 
40-a aniversare a proclamării Re
publicii. Sub semnul acestor mobi
lizatoare evenimente. Centrala 
România-film și întreprinderile cine
matografice au depus eforturi sus
ținute în pregătirea „Zilelor filmu
lui la sate", pentru îmbogățirea 
conținutului educativ al manifestă
rilor, pentru ridicarea la cote cali
tativ superioare a acțiunilor care se 
desfășoară în rețeaua cinematogra
fică. în spiritul sarcinilor formula
te de secretarul general al parti
dului la cel de-al III-lea Congres 
al educației politice și culturii so
cialiste.

Acțiunile politico-educative și 
cultural-artlstice complexe, specta
colele programate au ca obiectiv 
principal creșterea sferei de cu
prindere și de influențare educati
vă specifică filmului în mobilizarea 
oamenilor muncii din mediul rural 
la înfăptuirea exemplară a hotărî- 
rilor programatice adoptate de Con
gresul al XIII-lea al partidului, a 
sarcinilor noii revoluții agrare — 
factor decisiv pentru continua dez
voltare a satului nostru socialist. 
Un loc important revine, in actuala 
ediție, activităților consacrate prin
cipalelor evenimente social-politice 
și aniversărilor cu semnificație 
deosebită ale lunilor decembrie ’87 
și ianuarie ’88.

Un loc central în toate județele 
țării îl dețin numeroasele manifes
tări cu profundă rezonanță în rîn- 
dul milioanelor de spectatori de
dicate aniversării zilei de naștere 
și a peste 55 de ani de neobosită 
activitate revoluționară a marelui 
Erou al României socialiste, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. în slujba 
poporului român, precum și cele 
prilejuite de aniversarea zilei de 
naștere a tovarășei Elena Ceaușescu. 
eminent om politic, savant de largă 
recunoaștere .internațională.

în funcție de aceste comanda
mente majore, de cerințele proce
sului educativ și de opțiunile spec
tatorilor de diverse virste și cate
gorii socio-profesionale. a fost asi
gurat un repertoriu de filme bogat,' 
variat ca tematică- și gen, cuprin- 
zînd creații ale cinematografiei na
ționale și internaționale, valoroase 
prin mesaj educativ și ținută artis
tică.

Fondul do filme selecționat de 
întreprinderile cinematografice, și 
care cuprinde peste 400 titluri de 
lung-metraje și circa 1 000 docu
mentare și de desen animat, a fost 
completat cu 19 premiere artistice 
de lung-metraj, dintre care 12 din

tv
11.30 Telex
11,35 Lumea copiilor G Telefilmoteca 

de ghiozdan. „Eroii nu au vîrstă" 
(color). Producție a studioului de 
film TV. Scenariul Francisc Mun- 
teanu. Regia : Dan Mironescu. E- 
pisodul 23

12,40 Din cununa cîntecului românesc 
(color). Muzică populară

13.00 Album duminical (partial color)
14,50 însemne ale unui timp, eroic (co

lor). Porturi dunărene,: Tulcea
15.00 închiderea programului
19,00 Telejurnal G în întîmplnarea fo

rumului comuniștilor
19,20 "ara mea azi (color). Epooă de 

glorii — epocă de fapte revoluțio

depozit de aparatură, in care acum 
zaceau doar cutiile, dormitoare...

— Mai mult spațiu rezervau apa
raturii decit oamenilor 1

— Normal. Fără aparatura asta, 
toate creierele noastre, puse laolal
tă, n-ar izbuti mare lucru. Este, de 
l'apt, prelungirea creierelor noastre, 
a miinilor noastre... Și. in bună 
parte, rod al creației noastre.

Continuăm drumul. Dintre două 
locomotive, de sub planșeul meta
lic, dat acum la o parte, între linii, 
se ițesc două capete. „Păzea 1“ — 
îmi vine să strig. Și mă întreb dacă 
tinerii aceia,, cu chipul numai zim- 
bet, n-au pus la cale vreo drăcie, 
așa să se amuze. Mergem să-i ve
dem — mi-i inchipuiam atîrnînd 
deasupra hăului intr-un joc de 
echilibristică și... descoperim sub 
șină un adevărat laborator !

— Sint aparatele ale căror cutii 
le-am văzut în vagon — constată 
colegul meu. fotoreporterul — și 
confirmarea vine imediat.

— Sigur că da. Sîntem de la 
INCERTRANS. Datoria noastră 
este să stăm sub șină, să înregis
trăm toate variațiile la trecerea lo
comotivelor.

— Nu vă e frică ?
— De cine ? De ce ?
De mai multe, aș fi vrut să zic. 

De boturile reci ale celor două lo
comotive care se apropie. De re
zistența planșeului. fie el de metal. 
De gindul că. totuși, dedesubt Du
nărea...

— Aveți dreptate — spune unul 
dintre ei — subinginerul Florian 
Simion. Ne e frică să nu înceapă 
iarăși să plouă. Ne-a mai murat 
deunăzi zdravăn. Aparatele sint in 
siguranță, avem folie de plastic 
pentru ele. Dar noi, azi, ne-am îm
brăcat cam de sărbătoare...

— Și cine v-a „pedepsit" să stați 
așa... •.

— Nici sub pod. nici pe pod ? ! — 
completează tehnicianul Dumitri 
Bădița. Și ne răspunde : Numai așa 
se pot lua anumite rezultate. (în- 
tr-adevăr, unul din ei notează me
reu ceva, urmărește oscilațiile ace
lor indicatoare, pilpiirile luminoa
se, in codul de ei știut...). Sint cinci 
posturi de acest tip care urmăresc 
simultan ce urmărim noi. Rezulta
tele se analizează pe calculator. 
Acesta este postul numărul 4. 

producția națională și 28 scurt-me- 
traje, de asemenea, in premieră pe 
ecranele satelor noastre.

Creația cinematografică naționa
lă. căreia îi revine un rol prepon
derent intre premierele programa
te, oferă o tematică de largă diver
sitate, dominată de filmele inspira
te din actualitatea socialistă, cum 
sint: „Imn pentru sărbătoarea țării", 
„Zi de sărbătoare", ..Un oaspete la 
cină", „O zi la București" sau 
scurt-metrajele „România — o țară 
în plină dezvoltare", „România 1987 
— Cultură pentru toți și pentru 
fiecare", „Roade bogate din pămîn- 
turi recuperate" și ..Sămînța recol
telor de performanță", la care se 
adaugă pelicule care redau momen
te din lupta poporului nostru pen
tru libertate socială și națională — 
„Pădurea de fagi", „A doua varian
tă" sau ecranizări ale unor cunos
cute oDere literare — „Pădurean
ca", „Cuibul de viespi", „Cucoana

între 6 decembrie 1987 
și 31 ianuarie 1988 : 
Zilele filmului la sate

Chirița". Dintre filmele realizate 
peste hotare, amintim : „Vînătorul 
de șerpi", „Fata cu ochi luminoși", 
„Locuri în inimă".

în perioada decembrie 1987 —ia
nuarie 1988. interesul spectatorilor 
va fi polarizat de numeroasele ac
țiuni politico-educative și cultural- 
artistice inițiate de întreprinderile 
cinematografice județene, într-o 
gamă de largă diversitate : întilniri 
cu realizatorii și dezbateri pe mar
ginea filmelor românești, simpozi
oane, mese rotunde, montaje cine- 
literare. concursuri cinematografice 
etc. Dintre acestea se detașează ci
clurile de filme și manifestările re
unite sub genericele „Anii de glorie 
ai epocii Nicolae Ceaușescu" — 
în județul Timiș. „P.C.R. — păstră
torul și continuatorul celor mai 
valoroase tradiții de luptă revolu
ționară ale ponorului român" — în 
județul Ialomița, „Vibrant omagiu 
marelu' Erou al națiunii" — în ju
dețul Hunedoara. „Satul contem
poran în „Epoca Nicolae Ceaușescu"
— în județul Galați. „Lupta mi
lenară a poporului român pentru 
unitate și independență" — în ju
dețul Constanța. „Nicolae Ceausescu
— o viață închinată înfloririi pa
triei și fericirii poporului" — în ju
dețul Neamț. „Omagiu în zi de săr
bătoare" — în județul Botoșani. 
„Republica la a 40-a aniversare" — 
în județul B'hor. „Succnsele dobîn- 
dite de România în „Epoca 
Nicolae Ceausescu" — în județul 
Clui. „Republica — vatră de izbînzi 
socia,fste“ — în județul Mures. 
„Partidul, centrul vital al națiunii 
noastre socialiste" — în județul 
Argeș.

întrucît perioada actualei ediții 
include și vacanța de iarnă, au fost 
prevăzute filme și acțiuni specifice 
destinate elevilor, tineretului, v1- 
zînd în principal educarea lor pa
triotică, revoluționară, în spiritul

nare. Documentar realizat In ju
dețul Suceava

19.40 Cîntarea României (color). Oma
giul țării conducătorului iubit. E- 
misiune realizată în colaborare 
cu Consiliul culturii și educației 
socialiste si cu Comitetul de cul
tură și educație socialistă al ju
dețului Suceava

20.20 Film artistic (color) : „El, ea și 
copiii" (color). Producție a studi
ourilor sovietice. Premieră pe țară. 
Cu: Lilita Ozolinia. Vitali Solomin, 
Regia : Oleg Rozenberg, Olgert 
Dunkers

21.40 Șlagăre dansate (color)
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

luail, 7 dS'Cemijrîe
20,00 Telejurnal. în întîmplnarea foru

mului comuniștilor
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— Eu sint al cincilea și sint sin
gur — ne strigă din lăcașul său in
dividual inginerul Teodoru Ovidiu.

Dar nu e singur, aveam sâ ne 
convingem. Este unul dintre cei 11 
oameni dotati cu stații de emisie- 
recepție, a căror voce am mai au- 
zit-o. Chiar acum. prin stație, 
e chemai la apel. Un ordin 
scurt, inginerul Teodoru se precipi
tă spre pupitrul asaltat de semna
le... Aici, nici pe pod. nici sub pod, 
în cabina ad-hoc de care se apro
pie, masive, locomotivele. e o 
lume. iCam de mileniul trei. ce-i
drept, 'dar... asta e '

Trei tineri cu zimbetul pe buze
ni i-au „dat legați" pe toți
cei implicați în marele exa-
men. Ne-au povestit întîmplări, 
ne-au prezentat istoria roman
țată a podului și a podarilor, 
s-au făcut luntre și punte, cum se 
zice, să nu ne scape esențialul. 
Esențialul ? Un val de emoție ne 
unea pe toți, ca la o mare sărbă
toare, de Ia șoferii stind țanțoși, 
aproape solemni la volan, ca unii 
ce simțeau sub roțile basculantei 
o frintură de istorie, de la meca
nicii de locomotive ce ne-au spus 
că nu-și părăsesc postul nici dună 
încetarea probelor, adică noaptea, 
fiindcă locomotiva și ei sint un tot 
unitar, pină la șeful proiectului — 
omul zilei, inginerul Dragoș Teo- 
dorescu. de la Bistitutul de proiec
tări căi ferate (proiectantul lu
crării). Cine sint însă cei trei cu 
zimbetul lor care-i aseamănă ?

— Sint cusurgiii noștri calificați, 
glumește inginerul Octavian Ilioiu: 
inginerul Andrei Panțu și subingi- 
nerii Barba Tașcu și Omer Tage- 
din. Diriginții de șantier.

— Oamenii care ne trebuie ! 
Spuneți-mi, tovarășe Barba Tașcu, 
podul nou are... lipsuri ?

— N-are cusur. Este o lucrare 
făcută să durez". O spun fără nici 
o reținere și vă vor spune la fel 
și ceilalți.

Și ne-au spus-o. Ne-au spus-o 
și au garantat, cu titlurile lor uni
versitare și cu calitatea lor de co
muniști, ieșenii de la institutul 
politehnic (facultatea de construc
ții) pe care un microbuz galben îi 
hurducase toată noaptea prece
dentă, pentru ca in această zi, a 

dragostei față de muncă și învăță
tură. precum și matinee speciale 
pentru cei mai mici spectatori.

Filmele documentare și științifi
ce. grupate tematic, vor fi intens 
utilizate în acțiunile stabilite prin 
programele unitare de activități ale 
consiliilor comunale de educație 
politică și cultură socialistă. îm
preună cu celelalte instituții cul
turale și în colaborare cu organi
zațiile de masă și obștești, unități
le economice și școlare, cu toți fac
torii educaționali, întreprinderile 
cinematografice vor asigura o pre
zență activă a filmului de scurt- 
metraj în sprijinul realizării exem
plare a sarcinilor de producție, a 
planurilor de dezvoltare econo- 
mico-socială în profil teritorial.

Si Ia actuala ediție a „Zilelor 
filmului la sate", filmul documen- 
tar-științific este chemat să aducă 
o contribuție substanțială la des
fășurarea cu eficiență maximă a 
învățămîntului agrozootehnic. Fon
dul de filme existent la întreprin
derile cinematografice a fost îm
bogățit cu noi titluri menite să 
promoveze metodele moderne de 
lucru în agricultură. în spiritul noii 
revoluții agrare : „Pămint al hăr
niciei". „Tehnologii moderne". „Eroi 
ai bătăliei pentru pîine". „Produc- 
ții-record de porumb". „Cultura in
tensivă a cerealelor păioase". „Teh
nologii moderne pentru creșterea 
vacilor de lapte" și altele.

Filmele documentare vor fi. de 
asemenea, larg utilizate Ia schim
burile de experiență și instruirile 
lucrătorilor din agricultură, pentru 
ilustrarea unor cursuri ale univer
sităților cultural-științifice. la în- 
tîlnirile brigăzilor de audiență co
lectivă cu publicul sau în cadrul 
altor acțiuni întreprinse pe linia 
educației permanente pentru for
marea și dezvoltarea trăsăturilor 
caracteristice constructorilor socie
tății socialiste. '

Actuala ediție va evidenția și 
roadele preocupării lucrătorilor din 
rețeaua cinematografică de difuza
re a filmelor, cu sprijinul direct al 
organelor ideale de resort, pentru 
asigurarea calității spectacolelor 
cinematografice, a unor condiții co
respunzătoare de vizionare.

Pentru realizarea acestor dezide
rate. multe Întreprinderi cinemato
grafice din țară au inițiat întreceri 
cu caracter stimulativ între unită
țile cinematografice sătești.

Valoarea și diversitatea fondului 
de filme, conținutul și calitatea 
manifestărilor cultural-educative, 
buna funcționare a bazei tehnico- 
materiale, măsurile pregătitoare 
temeinice și activitatea ce-o vor 
desfășura în continuare organiza
torii, sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, constituie 
garanția succesului celei de-a 
XXXT-a ediții a „Zilelor filmului 
la sate", manifestare de largă re
zonanță în ansamblul acțiunilor 
desfășurate în această perioadă sub 
generoasa egidă a Festivalului na
țional al muncii și creației „Cîn
tarea României".■ ■ ■. ' !f.m ”>i<

Cornelia GEORGESCU
director general
□ I Centralei România-film

20,20 Stlinta pentru toți (color). Răs
pundem întrebărilor dumnea
voastră. Astăzi despre : Lumina 
ultrapură — „Laserul". Invitați : 
dr. Mihai Lucian Pascu, dr. Ion 
Mihăilescu

20.45 Tezaur folcloric (color). Perma
nente ale cîntecului românesc

21,05 Film artistic în serial (color) : 
„Furtună în Pacific". Producție a 
Casei de filme Unu. Premieră 
TV. Cu : Dan Condurache, Șer- 
ban Ionescu, Dorel Vișan. Geor
ge Motol, Valeria Seciu, Gheor
ghe Cozorici, Petre Nicolae. Re
mus Mărgineanu, Cornel Revent, 
Florin Chiriac, Olga Bacsay, 
Claudiu Istodor. Scenariul : Con
stantin Novac. Nicu Stan. Regia : 
Nicu Stan. Partea I

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului
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probelor celor mai concludente, să 
se afle aici, cu aparatura lor cum 
nimeni în țară nu mai are. (Te 
și miri cite pot să încaDă intr-un 
microbuz galben, ticsit de oameni!)

Ne-au spus-o și ne-au garantat-o 
cei de la INCERTRANS. Ne-au 
spus-o constructorii...

Ei da, nu plecaseră de tot ei, 
constructorii. Irtginerul-șef al An
treprizei de poduri. Mihai Mi- 
litaru, și șeful de brigadă, ingi
nerul Emanoil Iacob, prezenți la 
marele examen, inginerul Dumitru 
Stănescu, care-și aniversa 40 de 
ani de șantier, Marcel Pirvulescu, 
adjunctul șefului de brigadă, mais
trul Teodor Giță, șefii de echipă 
Ion Saviuc și Ion Ștefănescu... Pe 
unii dintre ei nu i-am intilnit pe 
pod, la „spectacol". Ne-a explicat 
inginerul Iacob că fiecare, in tron
sonul la care a lucrat, iși face și 
azi de lucru, sâ vadă cum se com
portă „partea" lui de pod. Momen
tul era, pentru noi toți cel pre
zenți acolo, plin de semnificații, 
constituind. în fapt, un veritabil 
examen al podarilor noștri. Dar 
pentru constructor și pentru pro
iectant. semnificația momentului 
era mult mai profundă. Fiindcă ei. 
cei ce au gindit și cei ce au ma
terializat acest nou și important 
obiectiv sint, laolaltă, pilonii vii 
ce susțin, cu tăria pasiunii și com
petenței lor. podul. Șeful de 
proiect, inginerul Dragoș Teodo- 
rescu. omul care a gindit pină la 
amănunt fiecare părticică din 
marea operă căreia i-a închinat 
zile și nopți, luni și ani de căutări, 
împreună cu acești constructori 
încercați, oamenii care au trans
pus proiectul în metal și beton, 
dîndu-i viață materială, și-au zi
dit. in structura de rezistență a 
noului pod. și ceva din ființa lor. 
din sufletul lor. Pentru ca 
noul pod, vis și necesitate impe
rioasă a economiei naționale. să 
se rostuiască așa cum îl admirăm 
azi, cu firească emoție si mîndrie. 
Vis și faptă de comunist, trainic 
prinos in cinstea Conferinței Na
ționale a partidului, semnătură 
apăsată de constructori încercați 
care au înălțat toate marile zidiri 
ale socialismului.

ZIUA NAȚIONALĂ A FINLANDEI

Domnului MAUNO KOIVISTO
Președintele Republicii Finlanda

HELSINKI

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Finlanda, vă adresez cele mai 
sincere felicitări, precum și cele mai bune urări de sănătate și fericire per
sonală, de prosperitate și pace poporului finlandez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Se împlinesc, la 
6 decembrie, 70 de 
ani de la proclamarea 
independenței Finlan
dei, eveniment me
morabil, care a mar
cat evoluția ulterioa
ră a „Țării celor o mie 
de lacuri". Finlanda 
încorporează în terito
riul său de 338 100 kmp 
aproximativ 62 000 o- 
glinzi de apă. fiind a 
cincea țară ca iritin- 
dere din Europa. Cu
lorile drapelului na
țional — „albastru ca 
lacurile noastre, alb 
ca zăpada iernilor 
noastre" — cum se 
exprima un poet fin
landez — simbolizează 
două din clementele 
predominante ale pei
sajului natural, cărora 
li se adaugă nesfîrși- 
tele păduri ce acoperă 
57 la sută din supra
fața țării. Aproape o 
treime din teritoriu 
se află dincolo de 
Cercul polar. în ciuda 
condițiilor naturale 
neprielnice. poporul 
finlandez a reușit, 
prin hărnicia și tena
citatea sa. să imprime 
economiei, mai ales in 
perioada postbelică, o 
dezvoltare remarca
bilă. într-o perioadă 
relativ scurtă. Finlan

da a promovat un 
proces intensiv de in
dustrializare, a înlătu
rat pagubele pricinui
te de război șt a ope
rat restructurări im
portante in economie, 
care să baza în prin
cipal pe agricultură și 
exploatarea lemnului. 
Ca rezultat al acestor 
orientări, a sporit 
ponderea produselor 
industriei construc
toare de mașini și ale 
metalurgiei, ale ce
lorlalte ramuri pre
lucrătoare in exportu
rile țării.

Munca și creația 
pașnică se îmbină fi
resc cu vocația de 
pace a poporului fin
landez, angajat cu 
convingere în efortu
rile tuturor națiunilor 
europene pentru înce
tarea cursei înarmă
rilor. pentru înlătu
rarea pericolului unui 
război atomic. Finlan
da desfășoară cu con
secvență, pe plan ex
tern. o politică de 
neutralitate activă, 
se pronunță statornic 
pentru continuarea 
procesului de edifi
care a securității eu
ropene. inaugurat prin 
semnarea Actului fi
nal de la Helsinki.

ACTUĂILITÂTEA sportivă
Succese ale gimnastelor românce 

la concursul internațional de la Stuttgart
MtlNCHEN 5 (Agerpres). — Con

cursul internațional de gimnastică 
desfășurat la Stuttgart a fost ciști- 
gat de sportiva română Daniela Sili-

FOTBAL : -

Azi, opt meciuri în divizia A
Meciurile celei de-a 15 etape a 

campionatului ■ diviziei A la fotbal 
(cu excepția unuia — cel dintre 
Sportul studențesc si Victoria, care 
s-a disputat anterior, la 14 noiem
brie, și s-a încheiat cu scorul de 
1—0 pentru fotbaliștii de la Sportul 
studențesc) se vor. desfășura , astăzi. 
In Capitală, pe . stadionul din bd. 
Ghencea : Steaua — Universitatea

RUGBI :

Ultimele partide ale anului
Prima parte a campionatului na

țional de rugbi (grupa I valorică) se 
i.icheie astăzi, o data cu meciurile 
Grivița roșie — Universitatea Timi
șoara (pe stadionul „Parcul Copilu
lui". ora 11). Farul Constanța — 
Steaua (stadion „1 Mai", ora 9,30), 
Știința CEMIN Baia Mare — Dina
mo (stadion Complex, ora 10), C.S.M. 
Suceava — Politehnica Iași (teren 
Unirea, ora 10), Contactoare Buzău 
— C.S.M. Sibiu (teren Chimia, ora 
13,15) si Știința Petroșani — Sportul 
studențesc (stadion Știința, ora 11).

*
• Jocurile mondiale universitare 

de iarnă din anul 1989 vor avea loc 
la Sofia — s-a hotărît cu prilejul 
sesiunii Comitetului Federației In
ternaționale a Sportului Universitar 
(F.I.S.U.), desfășurată la Shefield. 
Cele de vară, asa cum se cunoaște, 
vor avea loc la Sao Paulo (Brazilia). 
Pînă in prezent. Bulgaria a găzduit 
trei dintre cele mai importante eve
nimente sportive mondiale studen
țești. în 1961 și 1977, in Bulgaria a 
avut loc Universiada de vară, iar in 
1983, la Sofia, și pe muntele Vitoșa 
din apropierea capitalei bulgare s-au 
disputat întrecerile Universiadei de 
iarnă.

HANDBAL. .în ziua a doua a cam
pionatului mondial de handbal mas
culin pentru echipe de juniori, ce 
se desfășoară la Rijeka, selecționata 
Iugoslaviei a întrecut cu scorul de 
27—24 (12—14) formația României.

FOTBAL. Disputat la Riad. în pre
liminariile turneului olimpic de fot-

teatre 

Stimulate de con
vorbirile la nivel 
Înalt. desfășurate la 
București și Helsinki, 
legăturile tradiționale 
de prietenie și colabo
rare româno-finlan- 
deze cunosc o dezvol
tare ascendentă. Do
cumentele semnate 
recent la Helsinki 
prevăd noi măsuri si 
acțiuni pentru reali
zarea înțelegerilor 
convenite cu ocazia 
convorbirilor din 1985 
dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Mauno 
Koivisto. în direcția 
extinderii și diversifi
cării schimburilor co
merciale în domenii 
ca industria chimică 
și petrochimică, con
strucțiile de mașini, 
siderurgia. prelucra
rea lemnului ș. a.

Extinderea colabo
rării româno-finlan- 
deze. conlucrarea ce
lor două țări pe plan 
extern, in scopul întă
ririi securității in 
Europa și in lume, 
corespund pe deplin 
intereselor popoarelor 
român și finlandez, 
ale cauzei generale a 
păcii și înțelegerii in
ternaționale.

vaș, clasată pe locul I la individual 
compus, cu 39,350 puncte, urmată de 
coechipiera sa Eugenia Golea, 39,225 
puncte. Dagmar Kersten (R.D.G.) — 
38,900 puncte etc.

Cluj-Napoca, iar pe stadionul din 
Giulești : Rapid — Politehnica Timi
șoara. Celelalte partide ale etapei 
vor avea loc la Ploiești (Petrolul — 
S.C. Bacău), Slatina (F.C. Olt — Uni
versitatea Craicva), Galați (Oțelul 
— C.S.M. Suceava), Hunedoara (Cor- 
Vinul, r- Dinamo), Moreni (Flacăra r?-. 
F.C. Argeș) și Brașov (F.C.M. —
A.S.A. Tg. Mureș). Toate meciurile 
încep la ora 13.

Din program se desprind partidele 
fruntașelor clasamentului. Steaua 
și Dinamo (la Constanța și. respec
tiv. Baia Mare), care au de înfruntat 
echipe redutabile, cu numeroși jucă
tori experimentați. De altfel, prin 
eventuale victorii Farul și Știința 
CEMIN (ca și Grivița roșie) au po
sibilitatea nu numai să se mențină 
in imediata apropiere a primelor 
două locuri ale clasamentului, ci si 
să reducă la minimum diferența de 
puncte ce le separă acum de frun
tașele in trecerii.

★
bal. meciul dintre echipele Arabiel 
Saudite și Irakului s-a încheiat la 
egalitate : 0—0.

ȘAH. Meciul pentru titlul mondial 
de șah, ce se dispută la Sevilla intre 
marii maeștri sovietici Gări Kaspa
rov și Anatoli Karpov, a continuat 
cu partida a 20-a încheiată remiză la 
mutarea a 37-a. Scorul se menține 
egal : 10—10 puncte.

SCHI. ®-Proba feminină de cobo- 
rire de la Val d'Isere, contînd pen
tru „Cupa mondială", s-a încheiat 
cu victoria elvețlencei Maria Walli- 
ser (l’21”14/100), urmată de compa
trioatele sale Michela Figini (1’21”19/ 
100) și Zoe Hass (l’21”38/100). • Pro
ba feminină de slalom uriaș dispu
tată pe pîrtia de la Sestriere (Italia) 
a revenit schloarei italiene Laura 
Magoni, înregistrată în două manșe 
cu timpul de 2'26”59/100. Pe locul 
doi. la numai două sutimi de secun
dă, s-a clasat sora sa, Paoleta.

— 11 ; (sala Cosmonauților, 11 12 04) : 
Anotimpurile mînzului — 11,30
• Circul București (10 41 95) : A sosit
circul ! — 10 ; 15,30 : 18,30
• Studioul de teatru I.A.T.C.
(15 72 59) : Recitindu-1 pe Shakes
peare — 18,30
© Ansamblul de estradă „Optimiștii" 
(la sala Victoria a Teatrului „C. Tă- 
nase") : „Cintați cu noi optimiștii"
— 14,30

cinema
G Vulcanul stins: SCALA (11 03 72,
— 9; 11; 13; 15; 17; 19. FAVuRIf
(45 31 70) - 9; 11; 13; 15; 17; 19. GLO
RIA (47 46 75) - 9; 11; 13; 15; 17; 19 
© Cetatea ascunsă : DRUMUL SARI! 
(31 28 13) 15; 17; 19. PACEA (71 30 85;
—9: 11; 13; 15: 17: 19
• Secretul lui Nemesis : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19
® Program special pentru copii și ti
neret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
G Figuranții : MUNCA (21 50 97) — 
15: 18
• Cale liberă: FLAMURA (85 77 12)
— 9; 11; 13: 15; 17: 19
• Anul soarelui liniștit : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9: li; 13: 15: 17: 19
• O logodnică pentru prinț : TIM
PURI NOI (15 6110) — 9: li; 13; 15: 
17; 19
• Vraciul: STUDIO (59 53 15) — 10; 
13; 16: 18,45
• Acțiunea „Edelstein" : BUZESTI 
(50 43 58) — 15; 17: |9
• Iartă-mă : UNION (13 49 04) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
G Paso Doble pentru trei : COTRO- 
CENI (49 48 48) - 15; 17; 19
G Eroi îndrăgiți ai ecranului : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11: 13; 13: 17; 19



POLITICA PROMOVATA DE ROMÂNIA SDCIfiLISTfl, "1
DE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU

- în consens cu marile deziderate ale păcii, independentei 
si progresului in lume

Relatări și comentarii în presa internațională
Politica activă de pace și amplă colaborare internațională a Româ

niei socialiste, inițiativele și demersurile constructive ale țării noastre, 
personal ale președintelui Nicolae Ceaușescu pentru realizarea dezar
mării, în primul rind a dezarmării nucleare, pentru soluționarea pe baze 
negociate a tuturor stărilor conflictuale, și - în acest context — pentru 
rezolvarea justă și echitabilă a situației din Orientul Mijlociu, pentru 
instaurarea unei păci durabile pe planeta noastră continuă să fie reflec

tată de ziare și reviste, de agenții de presă din diferite țări ale lumii.
Aceste idei-forță ale politicii externe românești, precum și poziția 

țării noastre față de necesitatea edificării unei noi ordini economice 
mondiale, mai juste și mai echitabile, afirmării politicii de destindere, 
încredere și colaborare sînt evidențiate cu prilejul reflectării de către 
mijloacele de comunicare în masă a conținutului convorbirilor la nivel 
înalt româno-siriene desfășurate la București.

Știința și tehnologia în slujba păciiO poziție activă și constructivă pentru 
soluționarea situațiilor conflictuale

Sub titlul semnificativ „Siria și 
România : Relații de prietenie și 
cooperare strinse și rodnice" — 
ziarul „AL BAAS", care apare la 
Damasc, scrie : Bazele cooperării 
multilaterale dintre cele două sta
te au fost puse prin eforturi co
mune vizind promovarea la un ni
vel superior a prieteniei dintre 
ele. de natură să servească dez
voltării lor economico-sociale și să 
întărească pozițiile comune pe a- 
rena internațională.

Aceste eforturi au fost rezulta
tul orientărilor trasate de preșe
dinții celor două țări, beneficiind 
de grija și atenția lor permanen
tă. Totodată, schimbul de vizite la 
toate nivelurile a asigurat conti
nuitatea dialogului dintre cele 
două țări și dezvoltarea relațiilor 
siriano-române intr-o atmosferă de 
respect și înțelegere reciprocă.

în domeniul internațional — 
scrie „Al Baas“ — s-a realizat 
continuu un util schimb de vederi 
in legătură cu problemele majore 
ce preocupă omenirea, cum sînt 
încordarea internațională, cursa 
înarmărilor și dezarmarea, subli- 
niindu-se importanța (sprijinirii 
inițiativelor de pace.

Totodată, cele două țări s-au 
pronunțat pentru instaurarea unei 
noi ordini economice internaționa
le. care să asigure fiecărui stat 
condiții de dezvoltare liberă și 
progres, ca una dintre problemele 
majore ale lumii contemporane, și 
să garanteze țărilor în curs de 
dezvoltare independența economi
că și deplina suveranitate asupra 
resurselor lor naturale. în intere
sul și pentru propășirea popoa
relor lor.

Ziarul sirian relevă, în context, 
că, „Examinind problema datoriilor 

- externe care împovărează țările in 
curs de dezvoltare, cei doi președinți 

a au subliniat necesitatea realizării 
unei mai strînse conlucrări între

înaltă răspundere pentru destinele 
lumii contemporane

Convorbirile oficiale dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Hafez AI-Assad — mo
ment de seamă în dezvoltarea ra
porturilor de colaborare dintre 
România și Siria, în înțelegerea și 
cooperarea internațională — au fost 
amplu reflectate de mijloacele de 
informare in masă din diferite țări.

Ziarul sovietic „PRAVDA" a re
latat despre desfășurarea convor
birilor dintre cei doi conducători 
de partid și de stat.

La rindul său, agenția T.A.S.S. 
evidențiază faptul că în cursul 
convorbirilor la nivel înalt româno- 
siriene conducătorii celor două 
țări s-au pronunțat cu hotărîre 
pentru eliminarea tuturor armelor 
nucleare de pe planetă și, în acest 
sens, au exprimat sprijinul față de 
propunerile Uniunii Sovietice pri
vind lichidarea acestor arme, pe 
etape, pină în anul 2000.

Referindu-se la conținutul 
Comunicatului comun româno- 
sirian, agenția sovietică de 
presă evidențiază : Președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Hafez Al-Assad au subliniat nece
sitatea opririi experiențelor cu 
arma nucleară, a evitării militari
zării spațiului cosmic și au apre
ciat că sînt necesare acțiuni 
mai hotărâte în direcția realizării 
unui program complex de dezar
mare. care să cuprindă, pe lingă 
reducerea și eliminarea armelor 
chimice, reducerea substanțială a. 
armamentelor convenționale. a 
efectivelor și cheltuielilor militare.

Un spațiu larg a fost acordat 
convorbirilor la nivel înalt româno- 
siriene de Federația Agențiilor Na
ționale Arabe — F.A.N.A. Aceasta 
arată că președinții României și 
Siriei au subliniat că o pace globa
lă. justă și trainică în Orientul 
Mijlociu nu se poate realiza decit 
pe baza retragerii Israelului din 
teritoriile arabe ocupate și a resta
bilirii drepturilor naționale ale po
porului palestinian. în conformita
te cu rezoluțiile O.N.U.

România și Siria — scrie agenția 
egipteană M.E.N.A. — acționează în 

aceste țări și a extinderii cooperă
rii economice dintre ele pe baza 
avantajului reciproc ; România și 
Siria și-au exprimat permanent so
lidaritatea și sprijinul față de 
lupta pe care o duc popoarele îm
potriva colonialismului, neocolonia- 
lismului, a discriminării rasiale și 
dominației imperialiste".

în legătură cu situația din lumea 
arabă, s-a subliniat că situația gra
vă din zonă este rezultatul 
continuării ocupației teritoriilor 
arabe de către Israel și a 
refuzului său de a le elibera. în 
același timp, s-a subliniat că nu 
este posibilă nesocotirea cauzei pa
lestiniene, , care constituie esența 
conflictului din Orientul Mijlociu.

în alte articole, ziarul „Al Baas" 
evidențiază importanța momentului 
reprezentat de vizita în România a 
președintelui Siriei pentru ex
tinderea conlucrării dintre cele 
două țări, in diferite domenii, pri
mirea caldă făcută de poporul ro
mân înaltului oaspete sirian. De 
asemenea, ziarele siriene „AL 
SAOURA" și „TISHREEN" subli
niază, in titlurile articolelor consa
crate convorbirilor desfășurate la 
București între președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Hafez AI-Assad. atmosfera caldă în 
care s-au desfășurat schimburile 
de opinii, tematica aflată în centrul 
discuțiilor.

Unul dintre titlurile sub care se 
relatează despre conținutul convor
birilor la nivel înalt româno-sirie
ne, publicat de „Al Saoura" — 
„Nicolae Ceaușescu : Ne pronun
țăm pentru o soluție justă și glo
bală in cadrul conferinței interna
ționale de pace" — pune în evi-, 
dență poziția constructivă a Româ
niei privind necesitatea instaurării 
unei păci drepte și de durată in 
Orientul Mijlociu, pe baza trata
tivelor pașnice între toate părțile 
interesate, inclusiv O.E.P.

vederea convocării unei conferințe 
de pace pentru Orientul Mijlociu, 
cit mai curind cu putință, sub 
auspiciile Organizației Națiunilor 
Unite și în prezența tuturor păr
ților interesate, printre care Israe
lul și Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei. ca unic reprezentant 
legitim al poporului palestinian.

După ce pune în evidență faptul 
că președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Hafez Al-Assad 
și-au exprimat sprijinul pentru re
zolvarea crizei din Orientul Mijlo
ciu in cadrul unei conferințe la 
care să participe Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei, agenția 
CHINA NOUA subliniază identita
tea punctelor de vedere ale celor 
două țări privind conferința inter
națională de pace sub egida 
O.N.U.. aceasta constituind calea 
cea mai bună de a se ajunge la 
o reglementare trainică și justă în 
regiune. Cei doi președinți — se 
arată — subliniază necesitatea re
cunoașterii depline a drepturilor 
naționale ale poporului palestinian.

în comunicatul comun — relevă 
agenția A.D.N., din R. D. Germa
nă, președinții României și Siriei 
au chemat la intensificarea efor
turilor pe plan internațional pen
tru soluționarea problemei Orien
tului Mijlociu și s-au pronunțat 
pentru convocarea. în acest scop, 
a unei conferințe internaționale.

Evidențiind poziția României și 
a Siriei cu privire la necesitatea 
intensificării eforturilor pe plan 
internațional pentru soluționarea 
conflictului din Orientul Mij
lociu. agenția iugoslavă TA- 
NIUG arată că președintele 
Nicolae Ceaușescu și-a exprimat 
opinia că situația internațională 
continuă să fie gravă și foarte 
complexă ca urmare a cursei înar
mărilor. a agravării unor conflicte 
și focare de tensiune, a manifes
tării politicii imperialiste de forță 
și dictat, de amestec în treburile 
altor state.

Mijloacele de informare in masă 
reflectă, totodată, conținutul inter
viului acordat presei siriene de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cotidianul „THE EGYPTIAN 
GAZETTE" a publicat un articol 
ilustrat privind primirea de către 
tovarășa academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu a unei dele
gații de oameni de știință egip
teni, în timpul vizitei oficiale de 
prietenie efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în Re
publica Arabă Egipt

Articolul reflectă Înalta apre
ciere pe care au dat-o participanții 
rolului activ al tovarășei Elena 
Ceaușescu în conducerea activității 
științifice din România, cît și efor
turilor personale depuse în dome
niul cercetării chimice și petrochi
mice, care și-au găsit materiali
zarea în valoroase lucrări științi
fice, publicate de renumite edituri 
din întreaga lume.

Cu consecvență, pentru 
înfăptuirea dezarmării

„România militează pentru o 
lume fără arme și războaie" este 
titlul sub care revista „HURYURT", 
din Turcia, a publicat un amplu 
articol consacrat importantelor ini
țiative ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu în domeniul 
dezarmării, pentru edificarea păcii, 
dezvoltării economico-sociale a țării 
noastre.

România — relevă publicația —• 
consideră dezarmarea ca fiind pro
blema principală a secolului nos
tru și apreciază că instaurarea pă
cii. eliminarea armelor nucleare, 
realizarea unei lumi fără arme și 
fără războaie sînt elemente esen
țiale. Ca țară europeană — se re
levă — România desfășoară o vie 
activitate în direcția instaurării pe 
continent a unei atmosfere de co
operare. de dezarmare și încrede
re. România iși exprimă deschis 
poziția pe linia instaurării unei 
păci trainice. în Europa și în în
treaga lume, pentru dezvoltarea 
relațiilor de bună vecinătate și co
operare între toate țările, a încre
derii intre statele din Balcani.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
— se subliniază — a lansat apelul 
la organizarea unei conferințe, la 
nivel înalt, la care să participe 
toate statele balcanice, pentru 
transformarea Balcanilor într-o 
zonă lipsită de arme nucleare și 
chimice, pentru dezvoltarea coope

Ample programe de dezvoltare 
economico-socială

Săptămînalul „TIMES INTERNA
TIONAL", care apare în Nigeria, 
relevă, în articolul „România iși 
demonstrează potențialul econo
mic", că economia țării noastre 
este o economie care realizează. în 
prezent, în numai trei zile și ju
mătate, producția industrială obți
nută înainte de război într-un an 
întreg, ceea ce atestă puternicul 
potențial industrial al României.

Întrucît această creștere a fost 
realizată în numai patru decenii de 
evoluție economică, de către o țară 
în curs de dezvoltare, care nu a 
avut nici un fel de experiență in 
domenii cum sînt automatica, elec
tronica, chimia, așa cum este cazul 
României — subliniază gazeta ni- 
geriană — ritmul este cu siguran
ță spectaculos. A spori de 110 ori 
capacitatea de producție a între
prinderilor și centralelor industria
le, a spori cu aproape 10 000 noi 
unități industriale și agroindus
triale baza economică de produc
ție, oferind noi locuri de muncă la 
peste 6 milioane de persoane, a 
muta in case noi 82 la sută din 
populația țării intr-o perioadă is
torică atit de scurtă — iată, fără 
îndoială, o convingătoare dovadă a 
aplicării unei politici juste și foar
te eficiente in vederea creșterii ra
pide și substanțiale a nivelului de 
trai al celor 23 milioane de locu
itori ai țării.

Concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu asupra dezvol
tării României pe baza efortului 
propriu — se arată, în încheiere — 
implică o deschidere către lume în 
scopul promovării cauzei păcii și

Sint redate pasaje din cuvîntarea 
tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu privind acti
vitățile științifice din România șl 
marea atenție pe care conducerea 
tării noastre o acordă promovării 
științei și tehnologiei.

De asemenea, sînt prezentate a- 
precierile pozitive formulate de to
varășa Elena Ceaușescu cu pri
vire la cooperarea româno-egiptea- 
nă și eforturile deosebite făcute 
de cele două țări pentru lărgirea 
și diversificarea acesteia, inclusiv 
în domeniul științific.

In finalul articolului se eviden
țiază rolul tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu în 
inițierea unei cooperări științifice 
internaționale de mare anvergură, 
în măsură să servească idealului 
păcii.

rării multilaterale, instaurarea în
crederii reciproce între state și 
a unei atmosfere de pace și secu
ritate în această regiune a Europei. 
Scopul primordial al politicii ex
terne românești — scrie în conti
nuare revista — îl constituie elimi
narea subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice bazate 
pe principiile egalității, suveranită
ții și avantajului reciproc. Româ
nia se pronunță pentru tratative 
concrete între țările dezvoltate și 
cele în curs de dezyoitare. care să 
abordeze întreaga problematică a 
dezvoltării economico-sociale. ea 
propune întocmirea unui program 
general în scopul sprijinirii efortu
rilor care se depun pentru elimina- 
rca subdezvoltării.

De asemenea. România conside
ră că se impune găsirea unor noi 
resurse financiare pentru asigura
rea dezvoltării țărilor sărace, ară- 
tînd că aceasta s-ar putea realiza 
prin reducerea cheltuielilor milita
re.

Revista turcă pune în evidență, 
de asemenea, succesele deosebite 
înregistrate în țara noastră în in
dustrie și agricultură, realizările in 
domeniile economic și social fiind^ 
rodul eforturilor deosebite ale na
țiunii române după 23 August 1914, 
și îndeosebi în perioada de cînd 
la conducerea țării se află pre
ședintele Nicolae Ceaușescu.

colaborării pe baza cooperării in
ternaționale reciproc avantajoase.

Marilor realizări obținute de po
porul român in dezvoltarea sa 
multilaterală, pentru făurirea vieții 
sale noi, socialiste, le sint consa
crate două articole apărute în zia
rul „MINGIU CIOSAN" din R.P.D. 
Coreeană. Pornind de la vizita 
făcută la cooperativa agricolă de 
producție „Prietenia româno-core- 
eană", autorii articolului pun in 
evidență succesele dobindite în a- 
gricultură in țara noastră. Se sub
liniază, astfel, că strădaniile, hăr
nicia și roadele activității coopera
torilor din cooperativa agricolă de 
producție vizitată sînt o dovadă a 
elanului creator al oamenilor mun
cii din România, a hotărârii, lor de 
a acționa și mai energic pentru 
ridicarea producției agricole in 
spiritul hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al Partidului Comunist 
Român, a voinței ferme a poporu
lui de a înainta pe drumul făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, sub conducerea în
țeleaptă a (tovarășului 
Nicolae Cșaușescu.

Un alt articol reflectă marea 
realizare a poporului român din 
anii construcției socialismului — 
Canalul Dunăre — Marea Neagră. 
Autorii articolului relevă că șan
tierul Canalului — unde au lucrat 
un important număr de uteciști — 
a devenit o „școală a muncii", o 
„școală a educației comuniste". 
Canalul — se subliniază — cores
punde și interesului altor popoare 
și țări europene riverane Dunării.

(Agerpres)

Schimb de mesaje 
între secretarul generai al P.C.R. 

și președintele P.C. German
BONN 5 (Agerpres). — Din partea 

tovarășului Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, au fost 
adresate tovarășului Herbert Miess, 
președintele Partidului Comunist 
German, un cald salut și cele mai 
bune urări de sănătate și succes în 
întreaga activitate.

Exprimind cordiale mulțumiri, 
tovarășul Herbert Miess a ru
gat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai alese 
urări de sănătate și fericire perso
nală. de deplin succes în activitatea 
de conducere a României. pentru 
înfăptuirea Programului Partidului 
Comunist Român de dezvoltare eco
nomică și socială a țării, de prospe

ct
în timpul vizitei in R. F. Germa

nia. tovarășul Ion Stoian s-a întîl- 
nit. de asemenea, cu Hans Koschnik. 
membru al Prezidiului, președintele 
Comisiei pentru relații internațio
nale a Partidului Social-Democrat ; 
Hermann Heinemann, membru al 
Prezidiului Partidului Social-Demo
crat. ministru în guvernul landului 
Renania de Nord-Westfalia ; Heinz 
Westphal, vicepreședinte al Bundes- 
tagului (din partea P.S.D.); Hans 
Stercken, deputat în Bundestag din 
partea Uniunii Creștin-Democrate, 
președintele Comisiei pentru politi
că externă a Bundestagului ; Klaus 
Rose, deputat în Bundestag din 
partea Uniunii Creștin-Sociale. pre
ședintele grupului parlamentar vest-

DIN INIȚIATIVA ROMÂNIEI

O importantă rezoluție a O.N.U. în 
problema reducerii bugetelor militare

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). ,— în baza unei importante Iniția
tive, de stringentă actualitate, a țării noastre, plenara Adunării Generale 
a adoptat prin consens un proiect de rezoluție în problema reducerii bu
getelor militare, prezentat de delegația română, la care s-au raliat, in 
calitate de coautoare, alte state membre ale organizației mondiale.

Inițiativa României a avut din 
primul moment un larg ecou inter
național, cu atit mai mult cu cît 
țara noastră a dat un exemplu demn 
de urmat de alte state ale lumii, 
hotărînd. prin referendumul de 
la 23 noiembrie 1986, să reducă cu 
5 la sută armamentele, efectivele 
și cheltuielile militare, resursele 
umane și financiare eliberate fiind 
folosite în economie, la înfăptuirea 
programelor de dezvoltare a țării. 
Rezultatul acestui referendum a fost 
difuzat ca document oficial al Adu
nării Generale a O.N.U.

Acest nou demers românesc consti
tuie, de altfel, o etapă importantă in 
seria de inițiative și de eforturi con
sacrate de țara noastră adoptării unor 
măsuri de înghețare și de reducere 
a cheltuielilor militare șj folosire a 
fondurilor astfel economisite pentru 
dezvoltarea economică și socială a 
tuturor statelor. îndeosebi a țărilor 
in curs de dezvoltare.

Adoptarea în unanimitate, de către 
cele 159 de state membre, a acestei 
rezoluții elaborate de țara noastră 
reflectă, pe de o parte, îngrijorarea 
profundă a popoarelor în legătură cu 
sporirea alarmantă, an de an, a bu
getelor militare — uriașă risipă de 
resurse materiale sustrase nevoilor 
acute ale progresului și dezvoltării — 
iar, pe de altă parte, preocuparea

Adunarea Generala a O.N.U. condamna 
colonialismul, rasismul și apartheidul
NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 

— La încheierea dezbaterilor actua
lei sesiuni asupra problemei decolo
nizării. Adunarea Generală a O.N.U. 
a adoptat o rezoluție prin care con
damnă colonialismul în toate for
mele sale, inclusiv rasismul și 
apartheidul, ca fiind contrare Cartei 
Națiunilor Unite și reprezentînd o 
amenințare serioasă la adresa păcii 
și securității internaționale. Docu

Practici nefaste de spoliere a resurselor financiare 
ale țărilor în curs de dezvoltare

HAVANA 5 (Agerpres). — Dato
ria externă și serviciiile sale con
stituie un sistem nedrept pe care 
America Latină trebuie să-l înfrun
te, în caz contrar țările din regiune 
se vor menține într-o situație de 
mizerie și înapoiere inadmisibile — 
a declarat secretarul executiv al 
Organizației Latino-Americane a

Țările Americii Latine preconizează 
reducerea plății datoriilor externe

BUENOS AIRES 5 (Agerpres). — 
Reprezentanți ai „Grupului celor 
opt" („Grupul de la Contadora" ,și 
„Grupul de sprijin") urmează să se 
reunească în curind pentru a elabora 
o propunere concretă vizind reduce
rea plății datoriei externe a Ameri
cii Latine — informează agenția 
E F E. în declarații făcute ziarului 

ritate și progres poporului român 
prieten.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii, la Diisseldorf, a 
delegației Partidului Comunist Ro
mân. condusă de tovarășul Ion Sto
ian. membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., care efectuează o vizită in 
R. F. Germania.

în convorbirea cgre a avut'loc a 
fost subliniată dorința ambelor 
partide de a dezvolta. în continuare, 
raporturile de prietenie existente 
intre P.C.R. și P.C.G. S-a eviden
țiat, totodată, necesitatea unirii e- 
forturilor partidelor comuniste și 
muncitorești, ale forțelor progresis
te de pretutindeni în lupta pentru 
apărarea și menținerea păcii, pentru 
o largă colaborare în întreaga lume.

★
germano—român, și cu'Uwe Ronen- 
burger, vicepreședintele fracțiunii 
Partidului Liber-Democrat din par
lamentul vest-german.

De asemenea, au avut loc întilniri 
cu Rudolf-Georg von Wartenberg, 
secretar parlamentar la Ministerul 
Federal al Economiei, președintele 
părții vest-germane in Comisia mixtă 
de cooperare economică cu România, 
și Otto Wolf von Amerongen, pre
ședintele Comitetului vest-german 
pentru relații economice cu țările 
socialiste.

în cadrul convorbirilor au fost 
abordate probleme ale colaborării și 
cooperării dintre cele două țări, în
deosebi ale intensificării schimburi
lor comerciale.

statelor membre ale O.N.U. pentru 
identificarea unor căi și mijloace 
practice de reducere a cheltuielilor 
militare și de înfăptuire a unor mă
suri concrete de dezarmare. Rezolu
ția exprimă convingerea Adunării 
Generale că realizarea unor acorduri 
internaționale privind reducerea bu
getelor militare este pe deplin posi
bilă, fără a se aduce prejudicii drep
tului statelor la securitate egală, 
autoapărare și suveranitate.

Adunarea Generală a O.N.U. chea
mă toate statele, în special cele pu
ternic înarmate, ca, pină la încheie
rea unor acorduri de reducere a 
cheltuielilor militare, să manifeste 
autoreținere în fixarea nivelu
lui bugetelor militare, in vederea 
alocării-'fondărilor astfel economisi
te pentru dezvoltarea social-econhmi- 
Că.' 4ri specfeT'in "beneficiul țărilor in 
curs de dezvoltare.

Comisia pentru dezarmare a O.N.U. 
a fost însărcinată să continue exa
minarea problemei reducerii bugete
lor militare, să încheie, în cursul 
anului 1988, activitatea de elaborare 
a principiilor menite să guverneze 
acțiunile viitoare ale statelor în do
meniul înghețării și reducerii buge
telor militare și să supună un raport 
șirecomandări pe această temă Adu
nării Generale la viitoarea ei se
siune.

mentul cere țărilor care mai dețin 
colonii să desființeze toate bazele 
militare din teritoriile aflate sub 
administrația lor și să nu declan
șeze acțiuni agresive pornind de la 
aceste baze împotriva altor state.

Potrivit unui raport al Comitetu
lui O.N.U. pentru decolonizare, în 
prezent mai există 19 teritorii neau
tonome, dintre care cei mai mare 
este Namibia. aflat sub ocupația 
ilegală a R.S.A.

Energiei (O.L.A.D.E.), Augusto Tan- 
dazo. Arătind că America Latină 
continuă să fie o regiune exporta
toare de resurse financiare spre 
statele puternic industrializate, el 
s-a pronunțat în favoarea întăririi 
solidarității și cooperării intre țările 
Latino-Americane în vederea solu
ționării problemelor lor economice, 
relatează ziarul cubanez „Granma".

„La Nacion". care apare la Buenos 
Aires, directorul Băncii Centrale ar- 
gentiniene a arătat că această propu
nere va constitui baza discuțiilor in 
cadrul unei noi întilniri a președin
ților țărilor membre ale grupului, 
prevăzută pentru semestrul al doilea 
al anului viitor, în Uruguay.

încetarea cursei înarmărilor
— problema centrală 

a omenirii
„Procesul de dezarmare 

trebuie să cuprindă 
toate tipurile de arme"

BONN 5 (Agerpres). — Olaf Feld
mann, deputat în Bundestagul 
vest-german din partea Partidului 
Liber-Democrat, formațiune de gu- 
vernămint, s-a pronunțat pentru 
continuarea eforturilor de dezarmare 
și în domeniile rachetelor cu rază 
scurtă de acțiune și al forțelor con
venționale, relatează agenția A.D.N. 
Referindu-se la poziția unor cercuri 
politice occidentale care cer moder
nizarea potențialului nuclear al 
N.A.T.O. în Europa și întărirea for
țelor convenționale, omul politic 
vest-german a apreciat că nu este 
în interesul R.F.G. ca arsenalele de 
arme din Europa să fie din nou 
tsporite.

Forum psntru dezarmare 
și pace

ATENA 5 (Agerpres). — La Atena 
se desfășoară lucrările celui de-al 
X-lea Congres al Comitetului elen 
pentru destindere internațională și 
dezarmare, la care iau parte aproxi
mativ 800 delegați din partea unor 
partide politice, organizații sindica
le, de tineret și obștești din, Grecia, 
precum și invitați de pesta hotare. 
Luind cuvîntul la deschiderea aces
tui forum, președintele comitetului, 
A. Arghiriadis, a relevat necesitatea 
intensificării eforturilor opiniei pu
blice din Grecia și din celelalte țări 
ale lumii pentru stăvilirea cursei 
înarmărilor, pentru înfăptuirea 
dezarmării, în primul rind a dezar
mării nucleare, pentru promovarea 
destinderii și întărirea păcii pe pla
neta noastră.

în actualitate — crearea 
de zona denucharizate

COPENHAGA 5 (Agerpres). — 
Lasse Budtz, purtător de cuvînt pen
tru problemele de politică externă al 
Partidului Social-Democrat din Da
nemarca, și-a exprimat speranța că 
în perioada următoare vor fi înre
gistrate progrese in direcția creării 
unei zone denuclearizate în nordul 
continentului. într-o declarație 
făcută la Copenhaga, citată de agen
ția A.D.N., L. Budtz, care este șl 
secretar al Comitetului parlamentar 
nordic pentru crearea unei zone de
nuclearizate in această parte a 
Europei, a informat că, la Începutul 
anului viitor, comitetul va întreprin
de noi acțiuni in această direcție. 
El a relevat legătura strinsă dintre 
denuclearizarea nordului Europei și 
crearea unui coridor liber de arme 
nucleare în Europa centrală.

„Europa poate să contribuie 
la consolidarea procesului 

de destindere"
ROMA 5 (Agerpres). — Sub deviza 

„Pentru pace, dialog, prietenie între 
popoare", in orașul italian Livorno 
s-a desfășurat o manifestație de 
masă, organizată din inițiativa Parti
dului Comunist Italian. Demonstra
ția, încheiată printr-un miting la 
teatrul „Odeon", s-a inscris ca o ma
nifestare a năzuinței poporului ita
lian de pace și dezarmare generală.

Luind cuvîntul in cadrul mitingu
lui. Achile- Occhetto. vicesecretar 
unic al P.C.I., a subliniat că țările 
europene trebuie să contribuie la 
consolidarea procesului de destinde
re pe arena internațională.

Marș internațional 
pentru pace

NEW DELHI 5 (Agerpres). — „Să 
‘triumfe pacea pe întreaga planetă 1", 
„Nu armelor nucleare •!“, „Vrem 
pace, nu o catastrofă nucleară 1“ — 
sub aceste lozinci, la 5 decembrie, 
în orașul indian Ahmadabad a în
ceput „Marșul internațional al mi- 
litanților pentru pace", la care par
ticipă reprezentanți ai tuturor gene
rațiilor din numeroase țări ale 
lumii. Marșul se inscrie în șirul ac
țiunilor ce exprimă năzuința popoa
relor de a trăi intr-o lume a păcii, 
de a se pune capăt cursei aberante 
a înarmărilor nucleare.

Participanții vor străbate un tra
seu de peste 1 000 km prin diverse 
state ale Indiei, marșul urmind să 
se încheie, la 14 ianuarie 1988, la 
Delhi, capitala țării.

Ședința Seimului 
R.P. Polone

VARȘOVIA 5 (Agerpres). — Sim- 
bătă. la Varșovia s-au desfășurat lu
crările ședinței Seimului R.P. Polo
ne. în cadrul ședinței au fost anali
zate rezultatele recentului referen
dum privind principalele proiecte 
directoare ale dezvoltării In conti
nuare a economiei și democratizării 
societății. Agenția P.A.P. informează 
că Seimul, luind în dezbatere rezul
tatele votului, a apreciat că acestea 
evidențiază adevărata voință a 
poporului.

GENȚI1LE DE PRESA 
e scurt

5®

SESIUNEA G.A.T.T. Președinte
le sesiunii anuale a Acordului Ge
neral pentru Tarife și Comerț 
(G.A.T.T.), Mohammed Ahmad, a 
declarat la încheierea lucrărilor c.l 
este necesar să fie intensificate e- 
forturile în vedere i perfecționării 
și întăririi roului acestei organiza
ții și a s'stcmu’ui comercial m>ft:- 
'ateral. . n prezent — a spus el — 
os‘e mai u gent decit oricând 
părțile contractante la G.A.T.T.
adopte hotâriri adecvate pentru a 
contribui la restabilirea încrederii 
între partenerii comerciali". 

ci
S.l

de reglementare a conflictului lra- 
niano-irakian. Consultările au loc 
in urma demersului întreprins de 
Perez de Cuellar privind aplicarea 
rezoluției 598 a Consiliului de 
Securitate referitoare la încetarea 
ostilităților dintre Iran și Irak. Se
cretarului general al O.N.U. a avut 
convorbiri în această problemă și 
cu Mohammad Larijani, adjunctul 
ministrului de externe al Iranului.

ÎNTR-UN INTERVIU acordat co
tidianului „Al-Rai Al-Aam“, secre
tarul general al Consiliului de Co
operare al Golfului, Abdullah Bi- 
shara, a arătat că unul din princi
palele puncte înscrise pe agenda a- 
propiatei reuniuni la nivel înalt a 
organizației este menținerea secu
rității și stabilității în zona Golfu
lui. El a precizat că vor fi exami
nate. de asemenea, eforturile în
treprinse pe plan internațional 

pentru punerea în aplicare a rezo
luției 598 a Consiliului de Securitate 
al O.N.U., în vederea realizării în
cetării focului între Iran și Irak.

APEL AL O.E.P. Președintele 
Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.), Yasser Arafat, a adresat 
secretarului general al O.N.U. și 
președintelui pe luna în curs al 
Consiliului de Securitate o scri
soare prin care se cere întreprin
derea de măsuri imediate pentru 
a se preveni o agresiune militară 
israeliană în regiunea Saida din 
Liban. Documentul relevă că în 
ultimele zile au avut loc concen
trări de forțe militare israeliene în 
zonele Al Khaiam, Maraayoun șl 
Al-Gayadah. „Sîntem serios pre
ocupați de integritatea și securita
tea taberelor de refugiați palesti

nieni de Ia Mieh Mieh și Ein Lal- 
Helweh" — se arată în scrisoarea 
lui Yasser Arafat

LA TOKIO S-A ÎNCHEIAT 
CEA DE-A 6-A EDIȚIE A TÎR- 
GULUI INTERNATIONAL DE 
TURISM ȘI COMERȚ, la care țara 
noastră a participat cu un stand 
turistic alături de alte 46 de state 
de pe toate continentele. Standul 
românesc a fost vizitat de Shinta- 
ro Ishihara. ministrul transportu
rilor. Manabu Kanebatsu. pre
ședintele Asociației agențiilor de 
turism din Japonia, precum și de 
un numeros public.

LA COTONOU se desfășoară lu
crările reuniunii la nivelul miniș
trilor industriei din Comunitatea 
Economică a Africii de Vest 
(ECOWAS). Participanții dezbat 
probleme ce privesc cooperarea pe 

termen lung in domeniul industriei 
între țările membre, precum și 
modalitățile de aplicare în practică 
a programului comun pe cinci ani 
(1988—1992) in acest domeniu.

REZOLUȚIE. Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat — pentru al doilea 
an consecutiv — o rezoluție prin care 
subliniază dreptul inalienabil la 
autodeterminare și independență al 
poporului din Noua Caledonie. Do
cumentul cere în același timp 
Franței să prezinte Organizației 
Națiunilor Unite informații cu pri
vire la condițiile din acest terito
riu. neautonom în vederea obținerii 
independenței sale.

PROIECTE COSMICE. Președin
tele Braziliei, Jose Sarney, a par
ticipat, în localitatea Sao Jose dos 
Campos, din statul Sao Paolo, la 
inaugurarea unui laborator pentru 

construcția și testarea sateliților. 
Aici urmează să fie montați și tes
tați, pină în anul 1993, patru sate
liți. Prima lansare a unui satelit 
cu o rachetă purtătoare de con
strucție braziliană este prevăzută 
pentru anul 1989.

ÎNTR-O DECLARAȚIE FĂCU
TĂ LA BOGOTA, reprezentantul 
Centrului regional de studii pen
tru țările în curs de dezvoltare, 
Jaime Acosta, s-a pronunțat pentru 
acordarea de către statele latino- 
americane a unei mai mari atenții 
programelor naționale de cercetare, 
in scopul utilizării sporite în viața 
economică a rezultatelor revolu
ției tehnico-științifice. El a preci
zat că. in prezent, pe ansamblul e- 
conomiilor latino-americane se e- 
fectuează de aproximativ șase ori 
mai puține investiții pentru cerce
tare decit ar fi necesar.
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CONGRES. La Brasilia au înce
put lucrările Congresului Partidu
lui Muncitoresc Brazilian, la care 
iau parte peste 370 de delegați. . 
Dezbaterile sint axate pe analiza 
situației social-politice și economi
ce naționale și stabilirea sarcinilor 
partidului pentru perioada imediat 
următoare.

C3NSULTARI. Secretarul general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuella’-, 
va avea, luni, convorbiri cu minis
trul de externe al Irakului, Tariq 
Aziz, in legătură cu modalitățile


