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gramului de sistematizare a teritoriului, înflorirea necontenită 
a localităților patriei, ridicarea nivelului de trai material și 
spiritual al întregului popor.

Elaborate sub directa îndrumare și cu contribuția hotărî- 
toare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, aceste importante 
documente pun, cu pregnanță, în evidență, gîndirea profund 
novatoare, spiritul revoluționar și înalta răspundere cu care 
secretarul general al partidului abordează problemele majore, 
complexe, ale dezvoltării țârii în actuala etapă și in perspec
tivă, rolul său determinant în stabilirea strategiei și tacticii 
edificării noii orînduiri, în organizarea ți conducerea operei 
istorice de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comunism.

Prin orientările și obiectivele pe care le cuprind, docu
mentele ce vor fi supuse dezbaterii marelui forum al comu
niștilor români definesc direcțiile de acțiune în vederea ridicării 
pe o treaptă superioară a întregii activități economico-sociale 
în țara noastră, asigurării progresului multilateral al patriei, 
realizării unei noi calități a vieții și a muncii întregului popor, 
creșterii necontenite a bunăstării materiale și spirituale a 
națiunii noastre socialiste, în deplină concordanță cu hotâririle 
Congresului al Xlll-lea al P.C.R. ți prevederile Programului 
partidului.

Luni 14 decembrie 1987

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

PLENARA COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, a avut loc, duminică, 
13 decembrie, plenara Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

Plenara a aprobat, în unanimitate, documentele ce vor fi 
prezentate spre dezbatere Conferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român din 14—16 decembrie 1987 :

- Cu privire la stadiul dezvoltării forțelor de producție, al 
societății socialiste în general, al relațiilor de producție și so
ciale, al democrației muncitorești-revoluționare, al perfecțio
nării conducerii, pe baza principiilor autoconducerii și auto- 
gestiunii, al perfecționării și continuării procesului revoluționar 
in noua etapă de făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a României spre comunism.

— Cu privire la înfăptuirea hotărîrilor Congresului al 
Xlll-lea și a Programului partidului de dezvoltare economico- 
socială a României, a programelor de perfecționare a organi
zării și modernizare a proceselor de producție, aplicarea nor
mativelor economico-financiare și creșterea eficienței econo
mice în toate sectoarele de activitate.

— Cu privire la dezvoltarea economică și socială echili
brată și proporțională a tuturor zonelor țârii, înfăptuirea pro
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Partidul Comunist Român
-centrul vital al națiunii

N

Drum de luptâ revoluționară, 
drum de bătălii eroice — 
acesta a fost ți este dru

mul pe care gloriosul nostru ste
gar, Partidul Comunist, conduce 
eroicul popor român. Trup din 
trupul neamului, suflet din sufletul 
națiunii, partidul nostru comunist 
iți leagă numele de tot ceea ce 
înseamnă astăzi puterea ți măreția 
României socialiste, de tot ceea ce 
Înseamnă zidire in materie ți în 
spirit pe pâmintul de la Carpați, 
Dunăre ți Mare. Prin tot ceea ce 
s-a înfăptuit ți se va înfăptui, po
porul român, 23 de milioane de 
oameni, certifică în fața istoriei^ 
in fața generațiilor viitoare că, 
identificindu-se cu marile idealuri 
ale națiunii, ridicind pe o nouă 
treaptă visurile de lumină ale ina- 
intaților, partidul nostru comunist 
mobilizează plenar energiile națiu
nii, organizează, în fiecare etapă 

Istorică, forțele sale, conducînd cu 
înțelepciune marele efort construc
tiv în care s-a angajat țara, im- 
plîntînd mereu mai sus, pe cote tot 
mai înalte, steagul libertății, al in
dependenței ți suveranității Româ
niei.

Partidul, întregul nostru po
por îi datorează tovarățului 
NICOLAE CEAUȘESCU însăți re- 
gindirea locului ți rolului partidu
lui în societate. Concepția despre 
partid ca fiind centrul vital al na
țiunii, cel de la care pleacă ne
contenit impulsurile de lumină ți 
energie ți, la rindul său, se re- 
încarcă permanent de la nesecatul 
izvor de forță care este poporul, 
și-a dovedit, în cei peste 22 de ani 
de cînd la cîrma destinelor noas
tre se află marele erou al neamu
lui, validitatea; istoria acestor ani 
atestă cu proba de oțel a fapte
lor generozitatea unei concepții 

care a revoluționat munca, viața 
ți lupta națiunii pe drumul spre 
făurirea idealului socialist și co
munist. îngemănate, numele Parti
dului Comunist Român ți al secre
tarului său general reprezintă un 
reper în lumea contemporană.

Inmănunchem astăzi, In ziua 
deschiderii Conferinței1 Naționa
le a partidului, mărturii ale ce
lor ce muncesc cu brațele ți cu 
mintea pe întreg cuprinsul țării, 
oameni care iți gindesc viața, 
definesc locul pe care il ocupă 
partidul in viața țării, in viața 
unității in care ei iți desfășoară 
activitatea, in viața lor perso
nală, împărtășind reporterilor ți 
corespondenților „Scinteii* gin- 
durile ți sentimentele lor.
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Astăzi, în jurul 
orei 9,00, posturile 
de radio și televi
ziune vor transmite 
direct, de la Sala 
Palatului Republicii 
Socialiste Româ
nia, ședința de des
chidere a Confe
rinței Naționa’e a 
Partidului Comunist 
Român.

de puternicăI
*

ntr-o atmosferă 
angajare revoluționară a tu
turor comuniștilor, a între

gului popor, astăzi se deschid in 
capitala țării lucrările Conferinței 
Naționale a partidului. Eveniment 
politic de majoră însemnătate ce 
va înscrie, asemenea tuturor mari
lor forumuri comuniste ale epocii 
inaugurate de cel de-al IX-lea 
Congres, o nouă dată de referință 
in istoria patriei.

Cu profundă și nestrămutată în
credere în partid, cu sentimente 
de aleasă stimă și dragoste față 
de secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, inițiatorul și 
strategul tuturor marilor înfăptuiri 
revoluționare ale acestor ani, în
treaga națiune română întîmpină 
intr-o deplină unitate de gînd ți 
faptă înaltul forum de dezbatere 
țl decizie, menit să marcheze o 

y^nouă treaptă, superioară o înain-

O politică externă constructivă, dinamică, 

în slujba păcii și progresului 

tnaltă răspundere revoluționară 
pentru destinele umanității

Momentul de deosebită Importanță 
al deschiderii Conferinței Naționale 
a partidului nostru constituie pentru 
comuniști, pentru întregul popor 
român un fericit prilej de a evoca 
cu mindrie și satisfacție concomitent 
cu realizările de seamă obținute in 
dezvoltarea economico-sociaiă a pa
triei, ampla și susținuta activitate 
desfășurată de P.C.R., dș România 
socialistă in sfera vieții internațio
nale, pentru împlinirea idealurilor de 
pace și progres ale poporului român, 
ale tuturor popoarelor.

Sub impulsul hotărîtor al gîn- 
dirii și acțiunii revoluționare a 
secretarului general al partidului, 
președintele Republicii. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, această activitate 
a Înregistrat și înregistrează un di
namism fără precedent în sensul ex
tinderii neîntrerupte a relațiilor 
României cu toate statele, al impli
cării permanente și continue in so
luționarea Justă șl durabilă a marilor 
probleme ale lumii contemporane. In 
tot ceea ce a făcut și face România 
pe arena internațională se regăsesc 
trăsăturile caracteristice personalită
ții conducătorului partidului și sta
tului nostru, cutezanța și ampla des
chidere novatoare a ideilor și con
cepțiilor promovate, profundul uma
nism, permanenta îmbinare a slujirii 
interesului propriului popor cu pro
movarea intereselor și năzuințelor 
celorlalte popoare. înalta răspundere 
pentru destinele întregii umanități.

Profundul umanism de care este 
pătrunsă activitatea internațională a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu se în
truchipează in modul cel mai grăitor 
în preocuparea neclintită pentru 
oprirea cursei înarmărilor, pentru 
înlăturarea primejdiei nucleare care 
amenință destinele întregii civilizații 
umane. Revine secretarului general 
al partidului meritul de a fi formu- 

’ lat teza de excepțională Însemnătate 
I potrivit căreia problema fundamen

tării noastre comuniste. Conferința 
Națională a partidului va analiza 
ți adopta hotărîri deosebit de im
portante în ceea ce privește dez
voltarea forțelor de producție, a 
societății socialiste in general ; 
afirmarea ți mai puternică a de
mocrației muncitorești revoluționa
re, perfecționarea conducerii, pe 
baza principiilor autoconducerii și 
autogestiunii ; perfecționarea și 
continuarea procesului revoluționar 
în noua etapă de făurire a socie- 

socialiste multilateral dezvol
ți de înaintare a României 
comunism ; înfăptuirea hotărî- 
Congresului al Xlll-lea, a pro

gramelor de dezvoltare economico- 
socială a țării. Perspective de am
plitudine pentru prezentul ți viito
rul României socialiste, inspirate de 
înalta răspundere a partidului, a 
secretarului său general față de 
destinele țării, față de progresul 
și propășirea națiunii, perspective 
însuflețitoare care angajează ple
nar energiile creatoare ale între
gului partid ți popor sub semnul 
patriotismului revoluționar.

Lucrările marelui forum comunist 
de astăzi vin să încununeze am
pla și rodnica dezbatere din ca
drul conferințelor extraordinare alo 
organizațiilor județene de partid, 
care au dat glas adeziunii comu
niștilor, a tuturor oamenilor muncii 
față de politica Internă și externă 
a partidului, hotăririi lor unanime 
de a traduce în viață obiectivele 
stabilite de Congresul al Xlll-lea. 
In această lumină, participanții la 
dezbateri au examinat cu inaltă 
exigență, în mod critic și autocri
tic, activitatea desfășurată de or
ganele și organizațiile de partid, 
organizațiile de masă și obștești, 
de organismele democrației munci

tală a vremurilor noastre o constituie 
oprirea cursei înarmărilor, trecerea 
la dezarmare, și in primul rind Ia 
dezarmarea nucleară, excluderea răz
boiului din viața omenirii.

In mod deosebit, in luările de pozi
ție ale secretarului general al parti
dului se accentuează faptul că exis
tența uriașelor cantități de arme nu
cleare. de alte mijloace de distrugere 
de tot felul, impune un nou mod de 
gindire și abordare a problemelor 
păcii și războiului, care trebuie să 
pornească de la realitatea că un 
război mondial este inadmisibil. în- 
trucit s-ar transforma inevitabil în- 
tr-o conflagrație atomică, de natură 
să ducă la distrugerea întregii ome
niri. a înseși condițiilor pentru men
ținerea vieții pe planeta noastră.

In virtutea atașamentului său ne
clintit față de cauza dezarmării și 
păcii. România salută semnarea Tra
tatului sovieto-american cu privire 
la lichidarea rachetelor nucleare cu 
rază medie si mai scurtă de acțiune, 
apreciind aceasta ca un eveniment 
de importantă istorică, ca o victorie 
a rațiunii și realismului. Ținîndu-se 
insă seama de faptul că în lume ră- 
min în continuare uriașe stocuri de 
arme nucleare, care pot distruge de 
mai multe ori omenirea, țâra noastră 
consideră că este vorba doar de un 
prim pas. un început de drum care 
să ducă la intensificarea luptei unite 
a popoarelor, a opiniei publice mon
diale pentru lichidarea definitivă a 
armelor nucleare și a celorlalte arme 
de distrugere in masă.

Punind pe primul plan eliminarea 
primejdiei nucleare. România socia
listă. președintele ei s-au pronunțat 
și se pronunță consecvent pentru un 
program complex de dezarmare, in- 
cluzind și armamentul convențional, și 
cel chimie, care prin perfecționările 
tehnice se apropie tot mai mult de 
puterea de distrugere a armamentu
lui nuclear. In același timp. în con

torești și colectivele de muncă de 
la orașe și sate pentru realizarea 
sarcinilor din actualul cincinal, a 
programelor speciale de dezvoltare 
și modernizare a economiei națio
nale, în vederea asigurării unei noi 
calități a muncii ți a vieții. Tot
odată, ei și-au exprimat angaja
mentul ferm de a milita cu toată 
răspunderea comunistă pentru eli
minarea stărilor de lucruri nega
tive și îmbunătățirea radicală a Sti
lului ți metodelor de muncă, pen
tru înfăptuirea neabătută a hotă- 
ririlor de partid ți a legilor țării, 
pentru dezvoltarea conștiinței 
înaintate, revoluționare a mem
brilor de partid, a tuturor oameni
lor muncii. Dezbaterile au de
monstrat încă o dată forța și uni
tatea de acțiune a partidului, ca
pacitatea sa de a mobiliza ener
giile făuritorilor de bunuri mate
riale ți spirituale pe drumul nu 
lipsit de inerente obstacole ți di
ficultăți către’ cea mai bună ți 
dreaptă orindulre socială.

Perfecționarea ca necesitate o- 
biectlvă, legică a făuririi acestei so
cietăți de tip superior pe scara 
progresului umanității, perfecționa
rea ca permanență a spiritului re
voluționar se află pe masa de lu
cru a Conferinței Naționale a par
tidului. Firesc, ideea-forță a perfec
ționării pe toate planurile, în toate 
domeniile emană cu tărie din cen
trul vital al națiunii socialiste, din 
gindirea și acțiunea sa creatoare, 
exprimînd în cel mai înalt grad 
voința și aspirațiile unui popor li
ber ți stăpîn pe destinele sale, care 
iți făurește viitorul sub conducerea 
încercată a Partidului Comunist 
Român, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Com
plexitatea ți profunzimea procesului 
de perfecționare multilaterală, o- 
biectiv strategic al prezentului ți vi
itorului, menit să accelereze întrea
ga dezvoltare economică ți socială 
a țării, impun fiecărei organizații 
de partid și fiecărui comunist să-ți 
reevalueze in mod critic ți autocri
tic stilul ți metodele de muncă, 
pentru a se angaja eficient, cu 
fermitate revoluționară, cu toată 
dăruirea și competența în îndepli
nirea hotărîrilor de majoră însem
nătate pe care le va adopta Con
ferința Națională a partidului.

Este modul comunist de a întări 
prin fapte urarea partidului, a po
porului - într-un gînd, într-un glas : 
SUCCES DEPLIN CONFERINȚEI 
NAȚIONALE A PARTIDULUI I

cepția țării noastre, se impune redu
cerea substanțială a cheltuielilor mi
litare exorbitante, sumele astfel eco
nomisite urmînd a fi folosite in 
scopul propășirii economice și sociale 
a tuturor țărilor, in primul rînd a 
celor în curs de dezvoltare.

Cu toate că problemele păcii și 
dezarmării privesc toate zonele glo
bului, România a considerat și con
sideră că o atenție prioritară se cere 
acordată Europei, continent unde, 
chiar și după înlăturarea rachetelor 
nucleare, rămin încă mari cantități 
de arme atomice de alte tipuri, ca și 
de arme convenționale și chimice. De 
aici și concluzia necesității de inten
sificare a luptei pentru eliberarea 
totală a continentului de armele nu
cleare. ca și de armele chimice, a 
reducerii radicale a armamentelor 
convenționale, astfel ca popoarele 
europene să-și poată concentra efor
turile asupra activității constructive, 
să dezvolte, in condițiile unei depli
ne securități, o largă colaborare 
egală in drepturi, intr-o Europă 
unită, a păcii și înțelegerii.

Relevind necesitatea adoptării și 
promovării unei noi gindiri politice, 
secretarul general al partidului a 
arătat că In actualele condiții inter
naționale aceasta presupune nu nu
mai abolirea armelor nucleare, dar și 
renunțarea la recurgerea la forță, la 
calea militară de rezolvare a proble
melor dintre state, promovarea tra
tativelor ca singura cale de soluțio
nare a conflictelor și diferendelor, 
indiferent de zona unde ele au loc — 
în Orientul Mijlociu. în regiunea 
Golfului. în America Centrală sau 
în oricare parte a lumii.

O altă direcție centrală, consec
vent promovată în activitatea Româ
niei pe arena internațională, are în 
vedere imperativul lichidării subdez
voltării, a raporturilor de profundă
(Continuare în pag. a V-a)
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mobilizator ferm și cutezător 
al energiilor poporului

— A vorbi astăzi despre 
UZINELE „23 AUGUST'— ne 
spune Petre Răducanu, secre
tarul comitetului de partid al 
marii întreprinderi din Capi
tală — înseamnă a vorbi des
pre partid, despre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Vizitele 
sale de lucru, nenumărate, 
participările la adunările ge
nerale ale oamenilor muncii 
au fost, fiecare, adevărate iz
voare de apă vie pentru noi. 
Muncitorii noștri, specialiștii, 
cadrele au avut nenumărate 
prilejuri —• ultima oară zilele 
trecute — să raporteze cu mîn- 
drie, direct^ secretarului gene
ral al partidului noi realizări 
și să primească felicitări ; dar 
și prilejuri cînd., pe bună 
dreptate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a criticat 
cu asprime răminerile în urma 
în îndeplinirea unor progra
me, folosirea unor tehnologii 
învechite, alte deficiente. De 
fiecare dată, secretarul general 
al partidului — cu grijă pen
tru întreprindere,, cu grijă 
pentru colectiv — cheamă Ia 
întărirea ordinii și disciplinei, 
la o implicare mai adîncă, 
mai responsabilă a organelor 
și organizațiilor de partid in 
rezolvarea problemelor pro
ducției, ale tuturor probleme
lor pe care le ridică munca și 
viata colectivului nostru. Fie
care vizită de lucru, fiecare 
întîlnire cu secretarul general 
al partidului duce la mobili
zarea integrală a energiilor 
noastre, înseamnă o fortificare 
a spiritului revoluționar. Pen
tru că luăm contact cu Însuși 
spiritul revoluționar în ac
țiune ; pentru că învățăm 
din elanul, din luciditatea, 
din realismul celui ce stă 
în fruntea partidului și a 
poporului ; pentru că înțele
gem, mai bine decît oricînd, 
mai bine din nu știu cite 
lecții teoretice, ce Înseamnă 
spiritul de partid,
...Spiritul de partid. De-a 

lungul anilor, comuniștii au fost 
cei care au dus și duc greul 
bătăliei pentru nou. pentru mo- 
dc mizare. pentru progres teh
nic,' și la „23 August*. Sint 
putini. în această deosebit de 
ppternică organizație,, membrii 
partidului nostru care să nu-și 
fi adus — printr-o inovație, 
printr-o raționalizare, printr-o 
propunere remarcabilă — con
tribuția la accelerarea mersului 
înainte al unității. După cum 
sint puține acțiunile deosebite 
care să nu fi fost rodul gîndirii 
și voinței unui comunist, al 
unei organizații de partid.

Iar ceea ce se întimplă în 
marea uzină bucureșteană 
reflectă — așa cum o picătură 
de rouă reflectă cerul — 
amplul proces de modernizare 
și perfecționare in care se află 
angajată economia noastră na
țională. Peste tot acolo unde se 
produc bunurile materiale și 
spirituale care reprezintă zes
trea națională, peste tot acolo 
unde — în fabrici și uzine, pe 
ogoare. în laboratoare — se 
nasc avuțiile noastre de azi și 
de miine. organizațiile de 
partid, comuniștii, urmînd che
mările și exemplul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. sint în frun
tea bătăliei. Cu luciditate, cu 
realism, uneori in condiții dure, 
comuniștii sînt primii care 
caută soluțiile cele mai potrivi
te. sint primii care galvanizea- 
ză energiile colectivului, insuflă 
forță, voință de depășire, im
primă întregii activități caracte
rul de partid, spiritul revolu
ționar — condiția fundamentală 
a mersului neabătut înainte.

Stau mărturie toate colecti
vele noastre muncitorești — din 
industrie, din agricultură, din 
cercetare — toate acele locuri 
care astăzi sînt de nerecunos
cut. Unul dintre ele — „ELEC
TROMUREȘ" din Tîrgu Mureș. 
Unitate al cărei drum spre 
progres, marcat de uriașe trans
formări, poate fi sintetizat prin 
două momente semnificative : 
in 1965 se fabricau mașini de 
tocat, broaște pentru uși. bala
male. găleți : în 1987, după 22 
de ani de mari prefaceri Înnoi
toare. aici se fabrică micro
procesoare, casetofoane. ma
șini electronice de calculat, con
ductori de mare complexitate 
și altele. în aceste zile, cînd în

«j fruntea bătăliei 
pentru modernizarea 
economiei naționale

...Ne aflăm într-un alt unghi 
al țării, la Timișoara. ’Siluetele 
zvelte, policrome ale halelor 
ÎNTREPRINDERII DE APA
RATE ELECTRICE DE MĂ
SURAT atrag de departe aten
ția trecătorilor de pe Calea Bu- 
ziașului — zonă intens indus
trializată a municipiului de pe 
Bega. Deși tinără — anul acesta 
a împlinit 15 ani de existență 
— întreprinderea și-a ciștigat 
un real prestigiu prin calitatea 
înaltă și complexitatea tehnică 

treg poporul nostru cinstește 
prin fapte de muncă Conferin
ța Națională a partidului, har
nicul colectiv de la ..Electro
mureș" raportează realizarea 
tuturor Indicatorilor de plan, 
ca și depășiri importante la urtii 
indicatori — printre care pro- 
ducția-marfă și exportul.

Așa cum o dovedesc rezulta
tele din ultimii ani, puternica 
organizație de partid de la 
..Electromureș" — care numără 
peste 2 600 comuniști, consti- 
tuiți în 47 de organizații de 
bază — are un rol hotărîtor tn 
mobilizarea colectivului pentru 
realizarea susținută a progresu
lui tehnic șl afirmarea hotărî- 
tă, pe această bază, a produse
lor cu marca „Electromureș" In 
țară și peste hotare. Stăm de 
vorbă cu inginerul loan Toader, 
secretarul comitetului de partid 
pe întreprindere :

— Comitetul de partid s-a 
străduit să imprime un stil de 
muncă dinamic, operativ, in 
care, fără a ignora flexibili
tatea în alegerea tematicii, 
unul din punctele distincte ale 
dezbaterilor din adunările 
generale de partid, ale ana
lizelor întreprinse de oomitet 
să-l constituie promovarea 
susținută a progresului tehnic. 
Aș putea relata multe fapte 
care ilustrează oportunitatea 
adoptării unui asemenea stil 
de muncă, promptitudinea cu 
care comuniștii au acționat, 
nu o dată. în soluționarea 
problemelor ivite și asimi
larea. pe această bază, a unor 
produse ale tehnicii de vîrf. 
Iată numai un exemplu : pen
tru a stimula ambiția pentru 
lucrul bine făcut, dezbaterile 
dintr-un număr de organizații 
de bază (din secții in care ex
portul deține ponderea in pro
ducția realizată) au avut ca 
temă „Produsele de înalt nivel 
calitativ — mîndrie a fiecărui 
comunist". Tematica aleasă nu 
a fost deloc întimplătoare. 
Dacă reușim azi să fabricăm 
produse ca alveole, compo
nente ale diodelor, tranzistorl- 
lor și tiristorilor. elemente 
electrocalorice. aparate de co
piat perfecționate (ca să dau 
doar aceste exemple) este 
pentru că. în cadrul organizat 
al adunărilor generale, ca și 
la locul de muncă, comuniștii 
au fost primii care — prin 
dezbateri, propuneri ori solu
ții tehnice oferite — s-au an
gajat cu răspundere muncito
rească în soluționarea orică-

■ ror probleme legate de asimi
larea unui anume produs. Ei 
știu, fiind educați in acest 
spirit, că modernizarea este 
drumul spre tinerețea perma
nentă a întreprinderii ; că 
ceea ce facem astăzi aproape 
sigur nu mai corespunde exi
gențelor anilor 1990, ca să nu 
mai vorbesc de anul 2000. 
Pentru aceasta însă — o spun 
și acum — in organizațiile 
noastre de bază am desfășurat 
și desfășurăm o intensă șl 
continuă muncă politică or
ganizatorică și educativă. Nu
mai așa — aliniind perma
nent munca politică la viața 
uzinei — am reușit să' fim 
competitivi ; să imprimăm 
producției noastre o mobilita
te deosebită, in funcție de 
cerințele pieței, atît interne, 
cit și externe ; să știm aproa
pe cu exactitate (lucrind în 
perspectivă) cum va arăta 
uzina noastră la sfîrșitul 
acestui cincinal. Și știm Iufrul 
cel mai prețios : ceea ce 
astăzi este „foarte bine", 
miine va fi doar „bine".
Prețioase cuvinte : „ceea ce 

astăzi este foarte bine, mîine 
va fi doar bine" ! Rostit sau 
nerostit, acest gind îndeamnă 
mii și mii de colective munci
torești, unde spiritul revoluțio
nar trăiește in acțiune, să-și 
perfecționeze neabătut munca ; 
îndeamnă organizațiile partidu
lui să năzuiască spre nou, să 
cuteze, să nu se culce pe laurii 
succeselor, să spună pe nume 
unuia dintre adversarii dintot- 
deauna ai progresului : auto- 
mulțumirea. Pentru că drumul 
modernizării, al progresului teh
nic. drumul îmbunătățirii para
metrilor calitativi este un drum 
fără sfîrșit, iar voința de a-1 
parcurge, măsură a spiritului 
revoluționar.

ridicată a produselor care poar
tă marca I.A.E.M. Cu unul din
tre membrii colectivului de aici 
am făcut cunoștință zilele aces
tea. chiar la locul de muncă, 
secția a treia aparate de tablqu. 
Se numește Maria Cojocaru, 
este maistru, membră de partid 
și îndrumă activitatea a 50 de 
muncitori ; mai precis, munci
toare — pentru că specificul 
muncii de montaj cere finețe, 
precizie, răbdare, atribute a-

parținlnd prin excelentă fe
meilor.

— Ați venit foarte bine 
acum, deși la noi oricind sînt 
bineveniți oaspeții — ne spu
ne Maria Cojocaru cind pă
trundem In sala luminoasă. 
Împodobită cu multe flori, cu 
fotografii ale fruntașilor in 
muncă. Chiar astăzi (vineri, 
11 decembrie — n.n.) atelierul 
nostru a îndeplinit planul de 
producție pe întregul an, 
succes pe care-1 dedicăm apro
piatului forum al comuniștilor 
români.
(Puțin mai tlrziu aveam să 

aflăm că întreaga întreprin
dere are de pe acum un avans 
de 10 zile fată de sarcinile de 
plan).

Străbatem hala printre liniile 
de montaj. Muncitoarele în ha
late albe execută îmbinarea 
pieselor miniaturale, uneori fo
losind microscopul, calm, cu 
migală, în ritmul sincron al 
derulării operațiilor.

— întotdeauna a fost așa 7
— Sigur că nu !

Și. ca unul care a participat 
la toate etapele dezvoltării în
treprinderii. ea însăși urcind 
treptele împlinirii profesionale 
de la muncitor la maistru, 
precizează interlocutoarea :

— în primul an. I.A.E.M. 
fabrica un singur tip de con
tor electric și două tipuri de 
aparate de tablou, cu perfor
manțele și gabaritele de 
atunci. Acum 7 Avem in total 
in fabricație peste 2S0 de fa
milii de produse. Numai la 
export livrăm zeci de varian
te de contoare mono și trifa
zate și aparate magnetoelec- 
trice și electromagnetice de 
tablou. Saltul calitativ pro- 
priu-zis s-a făcut o dată cu 
trecerea la electronizarea apa
ratelor pentru măsuri electri- 

,ce și neelectrice. Azi. pon
derea produselor electronice a 
ajuns la o treime din totalul 
producției. Iar de anul viitor 
profilul de fabricație al în
treprinderii va fi de aparatu
ră electronică. Marele imbold 
pentru modernizarea produc
ției și introducerea progresu
lui tehnic l-au constituit in
dicațiile, îndemnurile și che
mările secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. care a vi
zitat, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, de trei ori 
pînă acum întreprinderea 
noastră. Obiectivele stabilite 
cu aceste prilejuri — de a 
realiza numai produse de 
ridicat nivel tehnic, competi
tive pe piața externă, cu con
sumuri materiale și energe
tice reduse — au dinamizat 
întreaga muncă politico-orga- 
nizatorică, desfășurată de co
mitetul de partid, de cele 17 
organizații de bază, de cel 
peste 1 200 de comuniști din 
întreprindere, pentru mobili
zarea întregului colectiv mun
citoresc la aplicarea unui 
amplu program de perfecțio
nare a organizării și moderni
zare a producției, de creație 
tehnico-științifică la toate 
locurile de muncă. Produsele 
I.A.E.M. de astăzi, ca și cele 
pregătite pentru anii viitori 
înglobează 131 de invenții și 
peste 300 de inovații aparți- 
nind exclusiv muncitorilor și 
specialiștilor noștri, iar în pro
cesul de fabricație au fost 
aplicate sau sint in curs de a 
fi introduse zeci de tehnolo
gii noi. moderne, de inalt 
randament, elaborate, de ase
menea. în acest mare spațiu 
de creație care este Întreprin
derea noastră.

în fruntea bătăliei pentru in
dustrializarea țării, în anii pri
melor opțiuni economice socia
liste, Partidul Comunist Român 
este astăzf in fruntea bătăliei 
pentru modernizarea economiei 
naționale. în condiții adeseori 
dificile, pe un drum care nu 
este presărat cu petale de 
trandafiri, comuniștii mobili
zează energiile întregului po
por. string intr-un unic șuvoi 
forțele, competențele, creativi
tatea milioanelor de muncitori 
de pe întreg cuprinsul țării.

modelator al omului nou, 
al conștiinței revoluționare
în mod firesc acest capitol 

care se referă la opera Parti
dului Comunist Român de fău
rire a omului nou, de mode
lare a conștiințelor potrivit 
principiilor comuniste de mun
că și de viață incepe cu o știre 
de producție. Sintem la ÎNTRE
PRINDEREA „PORȚELANUL" 
DIN ALBA IULIA și ne vor
bește Veronica Sandu, maistru, 
secretarul comitetului de partid:

— Punînd unele lingă al
tele realizările colectivului 
nostru în cinstea Conferinței 
Naționale a partidului, reține 
atenția creșterea cu 3,5 la sută, 
în actualul cincinal, a ponde
rii produselor de calitatea I. 
La care mai adăugăm : aceas
tă pondere. In totalul produc
ției. reprezintă în prezent 77 
la sută.
Iar aceasta nu este doar o 

Simplă știre de producție. Dar 
s-o ascultăm în continuare pe 
secretara comitetului de partid 
care ne vorbește despre expli
cația acestei realizări :

— Resorturile ridicării cali
tative a producției trebuie 
căutate în efortul nostru, al 
comuniștilor, de a ridica me
reu... câlitatea oamenilor, a 
conștiinței lor, creind climatul 
favorabil pentru aceasta. Al
cătuim un colectiv tînăr, uni
tatea există de 16 ani și am 
pornit la drum invățind unii 
de la alții, întreeîndu-ne îm
preună în muncă. Acest lucru 
continuăm să-l facem și acum, 
cu alte exigențe și, firește, cu 
alte rezultate. Mai bune. Am 
descoperit astfel gustul pentru 
performanță, ambiția de a ti 
tn primele rînduri — între
prinderea a primit In 1985 și 
1986 titlul de Erou al Muncii 
Socialiste — duță care a ur
mat nevoia de a inova, de a 
crea. S-au încheiat, nu de 
mult, concursurile profesiona
le organizate de noi pentru cel 
mai bun decorator, cel mai 
bun creator, cel mai bun mo
delor. Cu participare de masă. 
Numele ciștigătorilor le cu
noaște întregul colectiv. Dar 
cit a ciștigat producția 7 Cit 
au învățat ceilalți pentru a 
ciștiga ei edițiile viitoare ale 
întrecerii 7 Evaluarea o fa
cem chiar In ziua deschiderii 

Nucleu al puterii poporului, 
partidul nostru comunist iși 
trage energia din marele rezer
vor de energii care este națiu
nea română socialistă ți, la rin- 
dul său. întoarce înmiit această 
energie. dinamlzînd masele, 
chemindu-le spre noi realizări, 
spre noi împliniri.

Aceasta este și va fi intot-’ 
deauna puterea partidului nos
tru. a partidului care a procla
mat prin glasul marelui nostru 
conducător că socialismul se 
construiește eu poporul, pentru 
popor 1

Conferinței Naționale a parti
dului, cind colectivul nostru 
raportează realizarea planului 
anual la producția-marfă. Că 
să ajungem aici am parcurs 
un drum de activitate susținu
tă in organizațiile de partid 
pentru a crea climatul exi
gent de sădire a calităților 
morale cerute muncitorului 
din societatea socialistă, cli
matul stimulării pregătirii pro
fesionale, autodepășirii, corec
titudinii, disciplinei, creativi
tății. Muncă răbdătoare, de la 
om Ia om, de cunoaștere a 
individualităților și de dezvol
tare a personalității și aptitu
dinilor fiecăruia. Au trecut 
ani de zile de cind Ia „Por
țelanul" — Alba Iulia nu a 
mai fost desfăcut un contract 

■ de muncă pe motive discipli
nare, de cînd în întreprindere 
nu a mai fost înregistrată o 
absentă nemotivată. Noi spu
nem mereu că dacă intîmplă- 
tor îți cade pe picior un vas 
de porțelan te doare... inima. 
Nu este o metaforă, o vorbă 
căutată. Aceasta constituie ex
presia unei realități trăite co
tidian : problemele producției 
le avem la inimă. în conști
ința muncitorească. Numai 
astfel comunistul adevărat iși 
probează felul de a fi și de 
a gîndi revoluționar.
...Secția de sculărie a ÎNTRE

PRINDERII DE UTILAJ PE
TROLIER DIN TÎRGOVIȘTE. 
Doar o secție intr-una din mi
ile de uzine ale țării care sînt 
tot atîtea mari concentrații de 
forță muncitorească in acțiune. 
Secția aceasta a trăit în ultimele 
luni în plinul unui proces de 
transformare cu mult mai adînci 
semnificații decit o simplă dez
voltare tehnică și tehnologică. 
Asta pentru că la temelia a- 
cestor transformări se află mo
dificarea concepției întregului 
colectiv despre menirea și atri
buțiile sale în contextul actua
lelor cerințe de modernizare, 
de calitate, de eficiență ce-i sînt 
adresate industriei românești. 
Spiritul revoluționar a dobîndit 
astfel expresie practică, a de
venit viață.

Despre ce este vorba mai 
exact. Am întilnit aici și activi
tatea „clasică" de execuție, re
parare și recondiționare a scu
lelor. dispozitivelor și verifica
toarelor (și încă una riguros pusă 

,1a pUnct), dar șl multe lucruri 
' despre care ai zice că n-au ce 
căuta aici. Ii cerem explicații 
șefului de secție, maistrului 
Constantin Olteana, ErOu al 
Muncii Socialiste. El ne spune :

— it-am ținut la „purita
tea" profilului secției. Puteam 
s-o facem, dar asta însemna 
să stăm departe de ceea ce 
frâmînta mai tare, în anumite 
momente, întreprinderea sau 
chiar economia națională. Și 
mai însemna să-i lipsim pe 
niște oameni pricepuți și ta- 
lentați, că avem destui, de 
posibilitatea de a-și pune în 
valoare pregătirea tehnică și 
înzestrarea. Iar dacă ești co
munist nu admiți astfel de lu
cruri.
Ce au admis și ce n-au ad

mis, mai concret, comuniștii din 
această secție 7 Au admis, de 
regulă, comenzi de produse pe 
care alții, din propria întreprin
dere sau din alte părți, nu Ie 
admiteau. Pentru că produsele 
în cauză erau extrem de com
plexe, noutăți pe plan național. 
Presupuneau deci o confrunta
re. o abandonare a rutinei, o 
abordare curajoasă a unui mult 
mai înalt nivel de profesiona
li tate.

Așa s-a lntimplat cu apara
tura hidraulică. început modest, 
cîteva tipodimensiuni reușite, 
destinate instalațiilor petroliere, 
pentru ca ulterior numărul pro
duselor noi asimilate și cantită
țile realizate să sporească în- 
tr-atît îneît să se impună con
struirea unei secții noi. O sec
ție a... secției sculărie. La ora 
actuală, „hidrauliștii" tîrgoviș- 
teni sînt solicitați de multe uni
tăți din țară, iar unul dintre ei, 
muncitorul specialist Ion Mihai, 
o autoritate în materie, este 
consultat șl chemat să colabore
ze la soluționarea unor proble
me de mare dificultate in acest 
domeniu.

Au mai admis să construias
că zeci de mașini, utilaje și in
stalații, unele aflate în progra
mul de autodotare al unității, 
altele în planul de producție.

— Un combinat chimic co
mandă întreprinderii noastre 
armături cu sferă — povesteș
te maistrul Ion Nica. Ceva cu 
totul nou. Trebuia să le facă 
secția de specialitate a uzinei,

PARTIDUL
făuritorul climatului de 

exigență și înaltă răspundere
De multi ani. cel cu care dis

cutăm acum. Decu Dumitrașcu, 
este activist de partid în dome
niul agriculturii, in lumea satu
lui. Actualmente organizator de 
partid, președinte al CONSI
LIULUI UNIC AGROINDUS
TRIAL DE STAT ȘI COOPE
RATIST GRECI, județul Tulcea.

— Viața — spune el — mi-a 
arătat cu prisosință ce mare 
valoare practică are aplicarea 
principiului intransigenței co

care a Intîrzlat să se apuce 
de fabricarea lor, poate tocmai 
pentru gradul lor de dificul
tate. Am aflat cum stau lucru
rile și ne-am oferit să le fa4- 
cem noi, sculăria. Nu ne plat 
vorbele mari, ne place să rea
lizăm lucruri mari, care să în
semne. de fiecare dată, un pro
gres in munca noastră. Au 
fost voci care au spus că vrem 
„să ieșim in față". Dacă a te 
lupta să-ți pui în valoare ca
pacitatea, depășindu-te pe tine 
uneori și realizirid lucruri de 
care economia țării are neapă
rată nevoie, inseamnă „să ieși 
în față", atunci, da, ne place să 
ieșim in față și să spunem : 
sintem comuniști, vrem să 
răspundem la cerințele ce ni 
se adresează. Armăturile cu 
sferă le-am realizat, benefi
ciarul este mulțumit că le are 
și că nu mai este nevoit să le 
importe.
Nu de mult s-a admis prelu

area spre asimilare și producere 
a garniturilor lamelare pentru 
armăturile energetice. O altă 
noutate, situată undeva, sus de 
tot, pe scara tehnicității. Dru
mul spre izbîndă a trecut prin 
proiectarea și construcția unei 
linii de fabricație compusă din 
sase utilaje. Abia consacrat, 
procesul fabricării aparaturii hi
draulice, de care s-a vorbit la 
început, este considerat de acum 
învechit de către muncitorii a- 
cestei secții: de aceea se află în 
curs de aplicare un program de 
modernizare radicală a tehno
logiilor.

Observați că în tot decursul 
acestei relatări n-au fost pome
niți termenii de spirit revoluțio
nar și om nou. Dar ei au fost 
tot timpul prezenți, implicați în 
structura faptelor. Ce nu s-a 
spus aici șl trebuie citit printre 
rînduri este că acest mod nou, 
revoluționar, de a gindl despre 
rosturile muncii lor le-a fost 
Insuflat acestor oameni prin stă- 
ruitoarea și sistematica acțiune 
a organizației de partid, a felu
lui în care comuniștii de aici au 
recepționat șl și-au însușit spi
ritul revoluționar, adevăratul 
lui înțeles : cel al acțiunii re
voluționare în folosul muncii, al 
progresului. Omul nou este cel 
în a cărui structură morală do
minantă a devenit o asemenea 
concepție despre locul și rostul 
său in societatea socialistă.

muniste față de manifestările 
ce dăunează activității noastre, 
progresului. Valoarea practi
că a actului modelator de 
conștiințe. Sub ochii mei șl, 
aș putea spune. în mîinile 
comuniștilor a căror acti
vitate am îndrumat-o ca 
activist au crescut oameni, 
s-au format caractere și con
științe de revoluționari. Sub 
efectul exigentei partinice, oa
meni in ale căror comporta
ment! se făceau simțite con

cepții ce dominaseră societa
tea noastră în alte vremuri 
s-au remodelat, au devenit oa
meni integri, cu o înțelegere 
matură a rostului lor in so
cietatea de tip nou pe care am 
creat-o. dedicindu-se cu gene
rozitate intereselor acestei so
cietăți. Important este. Întot
deauna. ca In rindul comu
niștilor să se creeze și să sa 
mențină un spirit de intole
ranță față de abaterea de Ia 
principiile pe care partidul 
le-a așezat la temelia activi
tății și vieții noastre. Am 
suficiente argumente în spriji
nul acestui adevăr...
Decu Dumitrașcu ne-a înfăți

șat, in continuare, situații și ca
zuri. Intr-o cooperativă, delăsa
rea și interesele marginale ale 
unor oameni aleși să conducă 
destinele obștii au devenit, în 
cele din urmă, ținta unei inter
venții hotărite din partea orga
nizației de partid care a anali
zat și a descifrat, tind pe rind. 
toate hățișurile unor încălcări 
ale normelor de muncă șl orga
nizare. Conducerea a fost 
schimbată. s-au aplicat și 
sancțiuni. Lucrurile s-au în
dreptat. Fostul președinte. în e- 
sență un om destoinic, a dove
dit. în scurt timp, că exigenta 
manifestată față de el de către 
comuniști a avut efect. Și. pen
tru că de experiența și capaci
tatea lui era nevoie, după un 
timp obștea l-a reales ca pre
ședinte. Fiind, de data aceasta, 
parcă alt om. Activ, promovind 
în toate corectitudinea și dărui
rea față de interesele obștii, 
receptiv la idei și tehnologii 
noi, bun organizator, el a de
terminat acum o cotitură ln 
dezvoltarea cooperativei.

E doar un exemplu din multe 
altele pe care noi toți le cu
noaștem, le-am trăit, le-am în
țeles. Le trăim și le înțelegem 
în continuare, știut fiind că pro
cesul perfecționării, al mode
lării conștiințelor, al formării 
omului nou este un proces viu 
și continuu, el cere o perma
nentă veghe asupra comporta
mentelor.

în recenta conferință extraor
dinară a organizației județene 
de partid Suceava, un om a vor
bit parcă mai accentuat autocri
tic decit alții, mai deschis. în 
pauză, am avut cu el următoa
rea scurtă convorbire. Se nu
mește Tudor Done și este pre
ședinte al U.J.C.A.P. SU
CEAVA.

— Ați fost foarte autocritic. 
De ce?

— în cel 39 de ani de ac
tivitate am învățat că atît cri
tica, cit și autocritica sînt 
arme de îndreptare a lipsuri
lor. de redimensionare și îm
bunătățire a activității atunci 
cînd se bizuie pe realitate. 
Forța acestora, cînd sint apli
cate la situații concrete, depă
șește așteptările. Răstoarnă 
rutina, spulberă automulțumi- 
rea. scot la lumină și pun în 
valoare capacități nebănuite.

— Concret. în cazul de față, 
ce inseamnă puterea de a re
cunoaște greșelile 7

— înseamnă tăria morală, 
capacitatea de a înlătura nea
junsurile din propria activi
tate. Dar și autocritica trebui® 
curățată de formalism. Pentru 
că a-ți face formal autocritica, 
fără a fi convins de adevărul 
spuselor tale, Înseamnă a lăsa 
lucrurile să meargă mai de
parte Ia fel ca înainte. Or, de 
așa ceva trebuia să na des
părțim pentru totdeauna. Pen
tru că numai tăria morală da
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„Partidul reprezintă nucleul în jurul căruia gravitează întreaga societate și de la care radiază energia și lumina 
ce pun în mișcare și asigură functionarea întregului angrenaj al orînduirii socialiste. La rîndul său, partidul se regenerează 
continuu sub impulsul puternicelor fascicule de energie și lumină ce se îndreaptă continuu spre el din rîndul națiunii noastre 
socialiste. Putem spune că partidul comunist îndeplinește rolul de centru vital al întregului nostru sistem social64.

NICOLAE CEAUȘESCU
a-țî recunoaște deschis gre
șelile, de a nu te opri la vor
be și de a demonstra prin fap
te că ai fost pătruns în adîn- 
cul ființei tale de ceea ce al 
spus contribuie la îndreptarea 
lucrurilor pe făgașul normal, 
la progres. Desigur, despre 
critică și autocritică se poate 
vorbi mult. Principalul lucru 
care trebuie spus insă este 
acela că forța de coeziune,/ de 
evoluție și de acțiune a parti
dului nostru rezidă și in capa
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stegarul libertății, 
independenței și suveranității 

României
Patria... De-a lungul mileni

ilor, riuri de sudoare și de sin
ge au curs în apărarea ve
trei străbune, un șir nesfîr- 
șit de generații au luptat 
pentru libertate și independență. 
Pentru a patriei cinstire. Anii 
care au trecut de la istoricul 
Congres al IX-lea al Partidului 
Comunist Român au înălțat In 
tării nesfîrșit de limpezi trico
lorul roșu-galben-albastru, au 
cimentat cu certitudini comunis
te idealul național dintotdeauna 
■1 unității, al independenței și 
suveranității.

Dintre milioanele de biografii 
ale contemporanilor noștri care 
și-au identificat viața, munca 
și lupta cu voința de a-și face 
cu cinste datoria față de pă- 
mîntul străbun, față de înaltele 
Idealuri ale socialismului și co
munismului, am ales astăzi una 
— aceea a lui Ștefan Budu, un 
țăran din Cîmpia Română. S-a 
născut in 1922 in AMARA, ju
dețul Ialomița. „Vîrsta — ne 
spunea un mai tînăr consătean 
al său — i-a permis să treacă 
prin toate, dar nu oricum". O 
frază care închide în ea o viață. 
In numele patriei, al libertății 
ei. Ștefan Budu a luptat cu 
arma în mină pentru alungarea 
cotropitorului hitlerist de pe 
pămintul țării, pentru eliberarea 
Ungariei și a Cehoslovaciei. 
Atunci i-a cunoscut pe comu
niști, partidul lor. întors acasă, 
și-a făcut datoria de comunist : 
a învățat, a participat la marile 
bătălii de clasă ale acelor ani, 
a luptat pentru cooperativizarea 
agriculturii. Țăranul comunist 
Ștefan Budu era ascultat. La 
întemeierea cooperativei agrico
le de producție a fost ales bri
gadier, iar mai pe urmă, întru- 
cît brigada sa se dovedise a fi 
cea mai destoinică, președinte al 
cooperativei.

Patria — cea pentru care 
luptase cu arma în mînă — ii 
cerea acum o altă probă de 
vrednicie : producții mari. Le-a 
obținut — ajungind la rezultate 
altădată nici măcar visate.

— Partidul — ne mărturi
sește Ștefan Budu — ne în
vață că nimic nu este mai 
presus decît libertatea, inde
pendența și suveranitatea pa
triei și că este suprema dato
rie a unui comunist de a face 
tot ceea ce depinde de el pen
tru întărirea lor. Așa am mun
cit și muncim aici, la Amara. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ne-a spus, nu o dată, că proba 
de foc pentru un comunist, 
pentru flecare om al muncii, 
oriunde și-ar face el datoria 
și în orice calitate ar munci, 
sint faptele. Iar noi, prin fap
te am răspuns și răspundem, 
prin fapte dovedim că ne iu
bim patria, că sîntem fiii ei 
credincioși. Eu așa cred — că 
dacă ți-e dragă țara ca lumina 
ochilor și muncești cu dăruire 
pentru ea, nu trăiești degeaba. 
Dintotdeauna și-a iubit româ
nul glia străbună — și la clipe 
de restriște această iubire l-a 
împins la fapte de vitejie. De 
cind în fruntea partidului șl a 
poporului se află iubitul nos
tru tovarăș Nicolae Ceaușescu, 
acestei iubiri îi adăugăm și 
mîndria ; mîndria că avem o 
țară puternică, un conducător 
strălucit al cărui cuvint este 
ascultat in lumea întreagă 
pentru că vorbele sale dau 
glas voinței de pace, de 
bunăstare, de libertate pe care 
o nutresc miliardele de oa
meni ai planetei noastre. Noi, 
țăranii. îl iubim pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru tot 
ce a făcut șt face pentru noi 
și pentru țară si sîntem mîndri 
că trăim in epoca ce-i poar
tă numele. Ii urăm ani multi 
și fericiți în fruntea patriei 
și a partidului. Patria și 
partidul sint lumina vieții 
noastre.
...Cuvintele unul ..om simplu", 

unul dintre milioanele de trudi
tori ai pămîntului cărora Parti

citatea sa de a utiliza eficient 
analiza critică și autocritică, 
de a descifra greșelile, în pu
terea morală de a le recunoaș
te și de a acționa hotărit 
în sensul noii calități. Prin 
extensie logică, același lucru 
se poate spune despre om, 
despre comunist. Puternic 
este numai cel în măsură să-și 
însușească critica și. prin a- 
ceasta, să-și corecteze în 
permanență comportamentul 
și tinuta morală.

dul Comunist Român le-a ară
tat sensul vieții, cărora, înno- 
bilindu-le viața, le-a arătat 
sensurile reale, dimensiunile 
profunde ale cuvintelor patrie 
și patriotism.

Așa cum în repetate rîndurl 
a subliniat secretarul general al 
partidului, în etapa istorică in 
care ne aflăm, un rol deosebit 
de însemnat în dezvoltarea ță
rii, în progresul patriei pe dru
mul construirii unei economii 
puternice, al bunăstării poporu
lui, revine științei. Cercetăto
rii, toți oamenii de știință își 
probează patriotismul prin 
exemplare fapte de muncă me
nite să impulsioneze dezvolta
rea, să sporească avuția națio
nală, să accelereze progresul 
neîntrerupt spre noi culmi de 
progres și civilizație. Cu alte cu
vinte — să sporească in noi toți 
mîndria de participant! la un 
efort Istoric fără precedent, e- 
fort încununat de caratele știin
ței, ale competenței, ale inteli
genței creatoare.

— Preocupările cercetăto
rilor de la INSTITUTUL DE 
CHIMIE DIN CLUJ-NAPO- 
CA se înscriu în aria acestor 
înalte comandamente, atît prin 
tematica abordată, cît și prin 
modul eficient al rezolvării 
unor probleme majore pentru 
economia națională. Indicații
le prețioase primite din 
partea secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, conducător 
vizionar, care a dat științei un 
statut nou de forță propulsoa
re a societății românești, în
drumarea permanentă a tova
rășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, strălucit 
om politic, distins savant, 
exemplu luminos de dăruire 
pentru progresul patriei, pen
tru înflorirea științei româ
nești, încrederea și sprijinul 
generos privind orientarea 
tematicii și dezvoltarea ba
zei materiale, acordate cu 
prilejul vizitelor de lucru în 
institut, au contribuit la sti
mularea activității noastre 
creatoare, a faptelor de mun
că ale întregului colectiv. Le 
mulțumim cu recunoștință și 
îi asigurăm că vom răspunde 
prin fapte încrederii ce ni, 
s-a acordat.
Acestea sînt cuvintele secre

tarului adjunct al comitetului de 
partid, dr. Teodora Panea, cer
cetător științific principal. îm
preună cu colectivul pe care îl 
conduce, a inițiat în anul 1978, 
Ia indicația conducerii partidu
lui, cercetări complexe privind 
sinteza, condiționarea și aplica
rea practică a biostimulatorilor 
de creștere a plantelor. Folosirea 
lor in practica agricolă duce la 
obținerea unor efecte importan
te : sporuri considerabile de 
producție, creșterea calității 
produselor, efectuarea pe cale 
chimică a unor operații manua
le costisitoare șl altele. Pentru 
valoarea teoretică și practică a 
acestor cercetări, colectivul a 
fost distins cu Premiul Acade
miei Republicii Socialiste 
România.

promotor al unei politici 
de pace și colaborare, de 
înalt prestigiu internațional
O zi de muncă obișnuită la 

„1 MAI" PLOIEȘTI.
Citeva comenzi scurte și tur

la începe să se ridice. Ușor. Si
gur. In cîteva minute va fi în 
poziție verticală. Privim cu a-

— Principalul suport al mun
cii pe care o desfășurăm — 
reia interlocutoarea noastră — 
este gindul că sintem de folos 
patriei noastre. Munca de cer
cetare e grea, trudnică ; pînă 
să ajungi la lumină te pin- 
desc eșecurile, insuccesele. De 
multe ori apar neîncrederea, 
oboseala, amărăciunea. Dar 
cind ți-e mai greu iți spui că 
patria are nevoie de munca 
ta, că este cea mai înaltă da
torie de comunist să mergi 
înainte, să nu dai înapoi; iti 
spui că nimic nu e prea greu 
pentru cel care își slujește pa
tria. Așa ne învață secretarul 
general al partidului. Cînd 
izbindești, îți îndrepți gîndul cu 
recunoștință către acel nucleu 

care imprimă întregii noastre 
vieți energie și lumină. Parti
dul Comunist Român. Și de
dici modesta ta realizare creș
terii Patriei Române, cinsti
rii ei.

tențle arcul de cerc descris spre 
punctul „zero" amintindu-ne cu
vintele șefului secției, montaj 
general, Mircea Sava: „De aici 
au plecat instalațiile ce au lu
crat foarte bine în condițiile 

grele ale Saharel, în Cuba șl 
China, cele ce au obținut me
dalii de aur la Tîrgurile inter
naționale de la Leipzig și Bmo, 
cele ce au dobîndit reoorduri de 
adincime în Argentina și R.D.G. 
Mesagere ale inteligentei teh
nice românești, ale înaltului' 
nivel calitativ, instalațiile ce 
poartă marca UPETROM sînt, 
astăzi, cunoscute in zeci de țări 
ale globului. Țara noastră se 
situează pe locul II în lume în 
privința exportului de echipa
ment de foraj".

Turla se oprește din mișcare. 
Strălucește sub fulgii albi de ză
padă. Inginerul Sava ni-1 pre
zintă pe omul ce va prelua în 
continuare lucrări de montaj și 
probe : maistrul Nedelcu Gheor- 

ghiu. Nu uită să ne dea și o 
primă informație : s-a întors de 
curind din India, unde a lucrat 
la montajul și darea in func
țiune a unei instalații.

— Este prima deplasare ?
— Nu. Am lucrat în • mai 

multe țări. Noi, cei de 
aici de la montaj, am în
soțit instalațiile in toate ță
rile unde le exportăm. Am 
putut să mă conving că pro
dusele românești sînt mult 
apreciate. Rezistă oricărei 
concurențe. Noile instalații — 
de la cele pentru lucru în con
diții de temperaturi scăzute, 
pînă la minus 40 grade Cel
sius, la cele pentru forajul 
marin — sînt cea mai conclu
dentă dovadă a uriașului salt 
pe care l-a făcut uzina noas
tră.

— Ce simte un român peste 
hotare ?

— înainte de orice, mln
drie. Mindrie — pentru că ești 
cetățeanul unei țări libere, 
independente ; mindrie — pen
tru că te simți părtaș la 
uriașul prestigiu pe care 
România l-a dobîndit in anii 

noștri ; mlndrie — la gîndul că 
pe temeiul politicii înțelepte, 
dinamice, cutezătoare a parti
dului, a secretarului său ge
neral, în 22 de ani s-a făurit 
în lume o imagine extraordi
nară a poporului nostru harnic 
și talentat, Ia gîndul că Româ
nia și-a dobîndit un loc bine
meritat în rîndul națiunilor 
lumii. Politica științifică, con
secventă. marile idei-forță pe 
care România, președintele ei 
le promovează dau glas voin
ței de pace, de progres a tu
turor popoarelor lumii.
Iată, în puține cuvinte, ce 

simte un român, acasă sau pes
te hotare, atunci cînd se gîn- 
dește la locul țării sale în lume.

Cuvintele interlocutorului nos

tru sînt. întărite tntr-un alt 
colț de pămînt românesc, la 
VLAHIȚA, județul Harghita. 
Stăm de vorbă, la turnătoria 
nr. 1 a întreprinderii de fier, 
cu maistrul l'okos Ladislau, la 
ora predării schimbului. Afla
tă in plin proces de moderni
zare, turnătoria este, pe o 
btțnâ parte a ei. un adevărat 
șantier. Ne spune maistrul 
Tbkos :

— Produsele noastre — car-, 
case și scuturi pentru motoare
le electrice — vor fi încorpo
rate în altele, din care o bună 
parte sînt destinate exportu
lui. Avem conștiința și noi că 
participăm la transpunerea în 
viață a politicii externe a 
Partidului Comunist Român, 
că prin munca noastră ne a- 
ducem o contribuție la spori
rea schimbului internațional de 
valori, la întărirea economică 
a patriei. Vrem ca piesele ieși
te din mîinlle noastre să vor
bească peste hotare despre 
competenta siderurgiștilor ro
mâni. vrem ca. în felul aces
ta, munca noastră să con
tribuie, pe măsura puterilor 
noastre, la creșterea prestigiu
lui internațional al României.

constructor al unității de gînd 
și de acțiune a întregului popor

Vorbind despre partid, despre 
forța- sa, despre ceea ce 1 se 
cere în permanență pentru a-și 
păstra și spori capacitatea de 
luptă, rolul de centru vital 
al națiunii, tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU spunea S 
„Este neoesar să acționăm pen
tru întărirea și mai puternică a 
unității partidului, a forței de 
luptă și a combativității sale in 
toate domeniile de activitate. 
Dar nu trebuie să uităm nici 
nn moment că forța partidului 
constă in membrii săi, că, așa 
cum sint membrii partidului, așa 
cum sint combativitatea și nive
lul lor general de cunoștințe, 
spiritul lor revoluționar — așa 
este și partidul nostru !“

Toate cele afirmate pînă 
aici de către interlocutorii 
noștri — oameni din cele 
mai diverse domenii de ac
tivitate — conduc spre ideea, 
spre certitudinea că avem un 
partid puternic nu numai prin 
valoarea, probată de viață, a 
ideologiei și a programului său 
politic, ci și prin forța Unității 
sale — unitate de principii, de 
concepții, de gînd și de acțiune.

îl întrerupem o clipă din tre
burile sale de dascăl și cărturar 
pe prof. univ. dr. Petre Mâlco- 
mete de la UNIVERSITATEA 
DIN IAȘI pentru a discuta pe

tema aceasta. Are, pe masa de 
lucru, ultimele documente de 
partid, de la plenara din oc
tombrie a C.C. al P.C.R. și de 
la recentele ședințe ale 
Comitetului Politic Executiv. 
Alături, propriile însemnări pe
care le răsfoiește ; apoi ne 
spune :

— Aceste recente documen
te de partid deschid noi ori
zonturi și impun regîndiri și 
perfecționări pe măsură în 
munca de partid. In această 
ordine de Idei se cer preciza
te, cred, cel puțin trei direcții 
care conduc la întărirea uni
tăți), a tăriei partidului. In 
primul rînd, se impune o aten
ție mai pronunțată asupra îm
bunătățirii formelor și meto
delor de organizare și desfă
șurare a activității organelor 
și organizațiilor de partid. A- 
dică realizarea acelor perfec
ționări care ’ conduc la o 
mai mare unitate de ac
țiune, la Înfăptuirea a tot 
ceea ce ne-am propus, la atin
gerea scopului general. Urma
re a progresului general al 
societății, a dezvoltării teh
nologice în special, s-au pro
dus importante mutații în pro
blematica muncii, devenită 
mai complexă, cu mai mari 
implicații și pentru activitatea 
organizațiilor de partid, Nelua- 
rea în considerare a acestor 
condiții conduce, în unele ca
zuri, la stabilirea tematicii de 
dezbateri pentru adunările ge
nerale și la organizarea unor 
acțiuni care privesc aspecte 
mai puțin semnificative, ceea 
ce face să se ajungă la o mun
că de partid formală și inefi
cientă. Prin urmare, atît 
munca organizatorică de partid, 
cit și cea a conținutului pro
blematicii analizate trebuie să 
fie in concordanță cu ceea ce 
este nou, important, în viața 
fiecărui colectiv.

în al doilea rînd, apreciez 
că forța de înrîurire a muncii 
de partid depinde de conținu
tul activității fiecărui membru 
de partid în cadrul organiza
ției, dar și de măsura în care 
membrii de partid își îndepli
nesc sarcinile și îndatoririle 
personale la locul de muncă, 
în funcțiile pe care le dețin, 
constituind ceea ce numim 
exemplul personal. Organi
zația de partid este cea care 
poate și trebuie să acționeze 
în acest sens. Ridicarea nive
lului muncii fiecărui membru 
de partid sporește forța orga
nizațiilor și, în ultimă instan
ță, a întregului partid, asigu- 
rîndu-i totodată unitate și ni
vel ridicat de acțiune. In sfîr- 
șit, in al treilea rînd, dacă 
nivelul muncii de partid de
pinde de măsura în care fie
care membru se dovedește a 
fi un exemplu personal, aceas
tă din urmă cerință este le
gată direct de pregătirea po
li tico-ideologică. Cînd tovară
șul Nicolae Ceaușescu apre
ciază că partidul sînt oamenii 
și că nivelul și calitatea mun
cii de partid depind de nivelul 
de pregătire, de calitatea 
membrilor de partid, are în 
vedere mai ales nivelul pregă
tirii lor politico-ideologice. Ni
velul pregătirii politico-ideo
logice este cel care asigură 
orizontul înțelegerii corespun
zătoare a evenimentelor din 
viața internă și internațională, 
aprecierea justă a politicii 
partidului și statului, determi
nă o atitudine înaintată față 
de muncă, o participare activă 
la promovarea noului, la în
deplinirea în condiții optime 
a sarcinilor, a Programului 
partidului.
De la aceste considerații teo

retice, dar cu limpezi trimiteri 
la concluzii desprinse din acti
vitatea practică, să trecem acum 
Ia realitatea de fiecare zi a 
unui colectiv muncitoresc. Ia 
un crîmpei de viață. Ideea 
unității partidului și a uni
tății, de gînd și acțiune, în ju
rul partidului, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tuturor 
celor care, prin număr și pu
tere, constituie forța de realiza
re în practică a Programului 

partidului răzbate aici din 
sensul acțiunii oamenilor, din 
țelurile imediate și de perspec
tivă ce-i animă. Ne aflăm prin
tre minerii MARAMUREȘULUI.

Valoarea muncii lor se mă
soară, în aceste zile, în minereu 
extras peste plan. Cu vorba a- 
păsată, sinceri, deschiși, îi afli 
devotați muncii lor grele. Fie 
că îi întîlnești la Cavnic (colec
tiv care deține înaltul titlu de 
Erou al Muncii Socialistei, 
ori la Baia Borșa (unde Nicoa- 
ră Grec e socotit prin calculul 
faptelor brigăzii lui lntîiul 
miner al Maramureșului pe a- 
nul trecut) ori la Herja (unde 
brigada lui Ion Grad execută 
lucrări în preabataje și reali
zează viteze de înaintare de 
pînă la 150 de metri), găsești 
că oamenii aceștia, membri și 
nemembri de partid, afirmă 
prin acțiunea lor ideea unității 
de gind și de faptă a poporului 
nostru în jurul partidului, pen
tru înfăptuirea marilor obiecti
ve ale societății socialiste. 
Ne-am oprit azi la Baia Sprie, 
în mijlocul unui colectiv mine
resc ambițios care a obținut doi 
ani consecutiv primul loc pe 
țară în întrecerea socialistă. Mi
hai Cocuz, secretarul comitetu
lui de partid pe mină, ne invită 
să alegem, pentru reportajul 
nostru, orice brigadă dorim. Zi
cem la întîmplare : brigada Iui 
Tănăsie Pop.

L-am întîlnit într-un abataj 
de la sectorul 2. Este șef de 
brigadă șl împreună cu ortacii 
săi, David Zare, Viorel Pocol, 
Cornel Mărcuș, loan Bălaj șl 
Nicolae Chiritan, excavează lu
nar, pesțe nivelul planului, pînă 
la 250 tone de minereu, produc
tivitatea muncii pe brigadă ri- 
dlcindtf-se astfel lâ 13,5 tone pe 
post ; cu 3,6 tone mai mult de
cît norma planificată.

Respectivul succes ne este ex
plicat de către comunistul Tă
năsie Pop pe tonul cel mai fi
resc :

— Anul trecut, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, a venit 
aici, printre noi. Era Intr-o zi 
de mai. Ne-a vorbit apropiat, 
în cuvinte limpezi despre rolul 
și despre rostul producției 
noastre în economia țării și 
despre cît e de important ca, 
prin perfecționarea organiză
rii, pe toate căile posibile, să 
sporim producția și producti
vitatea. Ne-a vorbit cu căldu
ră despre societatea noastră, 
despre patrie, despre cerințele 
ei. Lecția aceea de patriotism 
în care ne-a spus că și noi, 
minerii, sîntem revoluționarii 

, acestui timp n-o putem uita.
Știam și dinainte, dar atunci, 
ascultîndu-1 pe acest minunat 
om, pe acest înțelept și iubit 
conducător al nostru cu o gin- 
dire atît de pătrunzătoare, am 
înțeles mai adine, noi, toți or
tacii brigăzii, că progresul so
cietății noastre socialiste este 
indestructibil legat de uni
tatea noastră în jurul parti
dului, în unirea puterilor 
noastre, ca să realizăm ceea 
ce stă scris în Programul 
partidului, în programele de 
dezvoltare pe care le-a 
conceput și le-a stabilit parti
dul. Și am înțeles că rădăcina 
puterii noastre este unitatea 
în jurul partidului, al tovară
șului Nicolae Ceaușescu. con
ducătorul patriot legat de po
por prin toată viața sa. prin 
măreața sa operă, omul res
pectat și iubit de întreaga 
noastră națiune. După vizită 
am chibzuit și am hotărit să 
aducem îmbunătățiri radica
le în felul nostru de a ne 
organiza munca. Șl pot să 
spun că acum muncim mai 
bine.

întrerupem aici reportajul de 
Ia Baia Sprie. Pentru că, soco
tim, ce era de demonstrat s-a 
demonstrat. Sigur, multe lucruri 
s-au spus și se mai pot spune 
despre toate acțiunile și faptele 
care demonstrează necesitatea, 
ca și realizarea în fapt a uni
tății Întregului nostru popor în 
jurul partidului, al secretarului 
său general. Considerăm însă 
că simplele și frumoasele gin- 
duri ale minerului șef de briga
dă Tănăsie Pop sînt pe deplin 
edificatoare : „Progresul socie
tății noastre socialiste este in
destructibil legat de unitatea 
noastră în jurul partidului, în 
unirea puterilor noastre ca să 
realizăm ceea ce stă scris în 
Programul partidului".

Mihai CAHANFIL 
GeorqeRadu CHIROVIC1 
cu sprijinul corespondenților
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AMPLĂ MOBILIZARE PENTRU ÎNDEPLINIREA
EXEMPLARĂ A SARCINILOR ECONOMICE

Măsurile stabilite din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
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GÎNDIRE TEHNICĂ, TEHNOLOGII
Șl PRODUSE LA NIVEL MONDIAL

PUTERNIC STIMULENT PENTRU MUNCA
MAI EFICIENTĂMAI SPORNICĂ,

Cum se știe, la propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secreta* 
rul general al partidului, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
a aprobat măsura ca, incepind din acest an, 50 la sută din fondul 
de participare la beneficii să fie plătit oamenilor muncii in cursul lunii 
decembrie, pină la sfirșitul anului, iar restul de 50 la sută in prima 
parte a anului următor, la încheierea bilanțului general. Este o măsură 
care atestă puterea economiei noastre socialiste, demonstrează realis* 
mul, justețea politicii consecvente a Partidului Comunist Român de 
a asigura - in condițiile dezvoltării forțelor de producție și a sporirii 
venitului național — creșterea continuă a nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Exprimind deplina satisfacție față de această măsură, In ecourile 
sosite la redacție oameni ai muncii din întreaga țară se angajează 
să acționeze cu fermitate și răspundere pentru îndeplinirea riguroasă 
a planului și sporirea eficienței economice, cinstind Conferința 
Națională a partidului și a 40-a aniversare a Republicii cu noi fapte 
de muncă.

Activitate mai bună, 
beneficii mai mari, 
venituri pe măsură

Brigada nr. 3 face parte din Trus
tul de antrepriză generală construc- 
ții-industriale Craiova, ce s-a situat 
mereu printre fruntașii în întrece
rea socialistă, raportind, în cinstea 
Conferinței Naționale a partidului, 
îndeplinirea planului la producția- 
marfâ industrială pe întregul an, 
încă de Ia data de 28 noiembrie a.c., 
prin punerea în funcțiune a 79 ca
pacități de producție. Cei 360 de con
structori ai brigăzii pe care o con
duc văd in inițiativa stimatului și 
iubitului nostru conducător, to
varășul Nicolae Ceaușescu, încă o 
dovadă a grijii și consecvenței 
deosebite de a se aplica ferm prin
cipiul cointeresării materiale după 
cantitatea și calitatea muncii de
puse, de a stimula inițiativele pen
tru sporirea eficienței. Această nouă 
inițiativă a secretarului general al 
partidului nostru ne stimulează și 
ne mobilizează și mai mtilt în în-"'* 
treaga noastră activitate de viitor. 
Ne bucurăm că și brigada nr. 3. 
alături de celelalte 24 brigăzi 
ale trustului nostru, și-a adus con
tribuția la punerea în funcțiune a 
unor importante obiective sociale și 
industriale din Craiova, Băilești și 
alte localități ale județului Dolj. în
cheiem acest an cu un spor de circa 
1.6 milioane lei la lucrările de con- 
strucții-montaj și un spor de bene
ficiu ce depășește 120 000 lei. De aici 
și angajamentul nostru de a nu pre
cupeți nici un efort pentru creș
terea productivității muncii, reduce
rea consumurilor materiale, de com
bustibil și energie, a cheltuielilor 
de producție șl creșterea pe aceste 
căi a beneficiilor totale și deci a 
veniturilor fiecăruia In parte.

Ing. Victor BICA
șeful brigăzii nr. 3
din cadrul Trustului de antrepriză 
generală de construcții industriale 
Craiova

Angajament ferm: 
planul va fi depășit!

Și pentru lucrătorii de la Țe- 
sătoria de mătase din Sighi
șoara propunerea secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la recenta șe

dință a Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. a fost primită cu 
vie satisfacție. Pentru noi, asemenea 
altor colective muncitorești, ea con
stituie un puternic stimulent in 
muncă, o nouă dovadă a grijii pe 
care conducerea partidului, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, o ma
nifestă în mod constant față de 
ridicarea continuă a nivelului 
de trai al producătorilor bunu
rilor materiale. Colectivul nos
tru raportează, și cu acest prilej, 
conducerii partidului că a încheiat 
cele 11 luni din acest an cu rezul
tate meritorii în îndeplinirea indi
catorilor de plan, realizînd. intre 
altele, o producție-marfă suplimen
tară in valoare de 2,5 milioane lei 
și îndeplinirea integrală a planului 
de export față de graficele ,Ja zi*, 
în timp ce productivitatea muncii a 
inregistrat o depășire fată de pian 
de 2 500 lei pe fiecare lucrător. Prin 
îndeplinirea și a altor indicatori, 
unitatea noastră a realizat planul 
de beneficii în proporție de 108.6 la 
sută. Sînt rezultate obținute în con
dițiile in care. în perioada mențio
nată, au fost economisiți 400 MWh 
energie electrică, peste 20 000 metri 
cubf gaze naturale și 2 800 kg fire 
tip mătase. Pentru țesătorii sighi- 
șoreni, aceste rezultate, coroborate 
cu noua hotărîre a conducerii parti
dului. constituie un nou și puternic 
stimulent de a-și înzeci eforturile 
pentru a încheia planul pe luna de
cembrie și pe întregul an cu rezul
tate și mai bune în muncă, aceasta 
constituind o serioasă opțiune pen
tru ca și sarcinile de plan pe 1988 
— cel de-al treilea an al actualului 
cincinal — să fie îndeplinite exem
plar.

Petru MUNTEANU
maistru la Țesătoria de mătase 
din Sighișoara

Munca celor harnici 
este răsplătită

Lucrez la întreprinderea de mașini 
agregat și mașini-unelte speciale 
Iași, in secția montaj general. In 
momentul de față finalizăm aici un 
utilaj pentru industria alimentară 
care înainte se procura din import. 
Specialiștii și lucrătorii întreprinde
rii noastre, la comanda I.A.S. „Avi- 
cola“-Iași. au proiectat-o și au exe
cutat-o integral cu componente indi
gene, Eu, ca lăcătuș specialist, ii fac 
acum ultimele lucrări de verificare 
pentru a fi prezentată la omologare 
și introdusă în producția de serie 
pentru întreaga țară. înlăturînd ast
fel în întregime importul ei din 
străinătate.

Acesta este un singur ■ aspect al 

modului cum înțelegem fiecare să ne 
facem datoria in producție, contri
buind astfel la îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce ne revin din 
planul pe anul în curs și pe întregul 
cincinal. Căci noua mașină pentru 
industria alimentară va avea o pon
dere serioasă șl in producția anului 
1988 și fn continuare.

în cinstea Conferințe! Naționale a 
partidului, colectivul întreprinderii 
noastre a realizat planul anual al 
producției pentru export, precum șt 
investițiile ce Ie avem pentru extin
derea și modernizarea întreprinderii, 
iar in continuare fiecare din noi de
pune eforturi susținute pentru înde
plinirea inainte de termen și a celor
lalți indicatori de plan pe anul în 
curs. Ca urmare, întreprinderea 
noastră înregistrează Importante be
neficii. Propunerea făcută de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, la recen
ta ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., ca încă 
din acest an să beneficiem de 50 la 
sută din fondul de participare la be
neficii și cealaltă jumătate să o pri
mim imediat ce se încheie bilanțul 
general, ne umple inimile de bucurie. 
De aceea, acestei griji a partidului ii 
răspundem cu fapte concrete de 
producție. Asta mă îndeamnă să de
pun toată priceperea și puterea mea 
de muncă pentru ca I.M.A.M.U.S. Iași 
să obțină realizări tot mai mari in 
toate domeniile de activitate și ast
fel să contribuie la întărirea și dez
voltarea economiei noastre naționale.

Gheorghe ROȘU
lăcătuș specialist la I.M.A.M.U.S, 
lași

Produse mai multe, 
de nivel calitativ 

superior

Colectivul de oameni al muncii de 
la întreprinderea de piese de schimb 
și utilaje pentru industria chimică 
Satu Mare a primit cu vie satisfac
ție. și însuflețire recentele măsuri 
luate din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și aprobate de 
Comitetul Politic Executiv cu pri
vire la noua și avantajoasa modali
tate de plată a oamenilor muncii din 
fondul de participare la beneficii, in 
care vedem o nouă dovadă a grijii 
pe care o manifestă partidul, condu
cătorul nostru iubit față de om șl 
cerințele sale. Pentru noi, bucuria 
este amplificată și prin faptul că 
harnicul nostru colectiv — de două 
ori consecutiv distins cu „Ordinul 
Muncii" clasa .1 — va încheia
șl acest an cu un bilanț deo
sebit de rodnic, preliminindu-se rea
lizarea peste prevederi, pină la fi
nele anului, a unei producții-marfă 
în valoare de 28 milioane Iei și be
neficii în valoare de 5 milioane lei. 
Aceasta înseamnă nemijlocit că șl 
sumele ce ne vor reveni ca partfei- 
panți la fondul de beneficii. în con
formitate cu aceste rezultate vor fi 
mai substanțiale.

Acestei noi dovezi a grijii mani
festate de conducerea partidului față 
de oamenii muncii Ii vom răspunde 
din toată inima cu noi și importante 
fapte de muncă, străduindu-ne să 
realizăm produse de cel mai înalt 
nivel calitativ, cu performanțe teh- 
nico-funcționale de nivel mondial 
pentru economia noastră națională, 
în cinstea Conferinței Naționale a 

partidului, raportăm, pe lîngă succe
sele menționate, și faptul că, in uni
tatea noastră, produsele noi repre
zintă in prezent 50 la sută din tota
lul producției, față de numai 21 la 
sută, cît era planificat. Acum ne pre
gătim să pășim in anul viitor temei
nic pregătiți, cu hotârirea fermă de 
a obține noi și remarcabile succese 
în producție.

Vasile HOSU
șef de secția la I.P.S.U.I.C. 
Satu Mare

întreprinderea constructoare de mașini Reșița. Aspect din secția mecanică 
grea, unde se prelucrează un nou rotor pentru turbine, ce va fi livrat in 

curind beneficiarului Foto : S. Cristian

Un studiu realizat recent la între
prinderea „Electromotor" Timișoara 
cu privire la nivelul tehnic și cali
tativ al produselor evidențiază o 
evoluție cu adevărat spectaculoasă : 
în anul 1985. totalul producției se 
Împărțea in părți aproximativ egale 
intre produse de nivel mondial ri
dicat. mediu și sub nivelul mediu. 
Concentrarea eforturilor in direcția 
sporirii competitivității pe piața ex
ternă, aplicarea consecventă a măsu
rilor cuprinse in programul de în
noire și modernizare a produo- 
ției, excluderea din fabricație a 
produselor situate sub nivelul 
mondial au transformat funda
mental configurația structurii pro
ducției : in acest an, 2.5 la sută 
din produse se situează peste nive
lul mondial, 72,5 Ia sută — la nivel 
mondial ^ridicat și 25 ia sută — la 
nivel mondial mediu. Iată o expli

cație — nu singura! — pentru creș
terea semnificativă a solicitărilor 
primite, a numărului tot mai mare 
de comenzi sosite pe adresa între
prinderii.

La întreprinderea 
„Electromotor" Timișoara

Cum a fost posibilă această evo
luție, această creștere a nivelului 
tehnic al produselor? „Acordăm toa
tă atenția asimilării de noi produse, 
cu parametri ridicați — ■ ne spune 
ing. loan Maroșan. șeful biroului de 
pregătire tehnologică a fabricației. 
Obiectivele din planul tehnic au fost 
defalcate pe colective, fiecare răs- 
punzind de o anumită fază, al cărei 
stadiu de realizare este sistematic 
urmărit. Așa am reușit ca In acest 
an să devansăm două faze care erau 
planificate să fie realizate în anul 
1988, noile produse urmind să intre 
mai rapid In fabricația de serie. A- 
șadar, o formulă de organizare care 
a făcut posibil un grad de înnoire 
a produselor de peste 41 la sută 
In primii doi ani ai cincinalului, 
oferind premise favorabile pentru 
Îndeplinirea angajamentului asumat 
ca. pină în 1990, gradul de înnoire 
să ajungă la 92 Ia sută".

„în paralel cu aceasta, urmărim 
In permanență îmbunătățirea para
metrilor produselor din producția de 
serie — intervine Rudolf Eiser. in
giner proiectant In atelierul de pro
iectare motoare asincrone. Am să vă 
dau un singur exemplu: la un mo
tor de mică putere, executat in se
rie mare. în ultimii opt ani am 
efectuat nu mai puțin de cinci mo
dificări constructive sau tehnologice 
majore, care au condus Ia îmbună
tățirea unor parametri funcționali 
de bază, concomitent cu reducerea 
greutății motorului cu aproape 40 la 
șută".

Așadar, o activitate de moderniza
re neîntreruptă, bine organizată, 
sprijinită din plin de secția de scu- 
lărie și de atelierul de autoutilare 
— factori „cheie" pentru îndeplini
rea altor condiții de bază in vederea 
creșterii eficienței producției, mobi
litate tn fabricație și promptitudine 
in execuție. In întreprinderea timi
șoreană. asimilarea unui motor eom- 
plet nou durează maximum 6 luni. 
Iar Introducerea in fabricația de 
serie a unuia asimilat anterior — nu 
mai mult de două săptăminl. Inter
val necesar pentru adaptarea ciclu
lui tehnologic și aprovizionarea teh- 
nico-materială. Acestea sint Insă 
termene-limită, maxime, în multe 
situații ele fiind mult comprimate, 
pentru satisfacerea exigențelor be
neficiarilor din țară și partenerilor 
de peste hotare.

In acest an. bunăoară, colectivul 
de muncitori și specialiști ai Între

MANGALIA : Un nou mineralier de 65 000 tdw
Întîmplnind Conferința Națională 

a partidului cu noi și semnificati
ve fapte de muncă, colectivul Fabri
cii de construcții și reparații navale 
Mangalia a lansat la apă un nou 
mineralier de 65 000 tdw, al doilea 
de acest tip realizat In acest an. 
La montajul acestui minera
lier navaliștii au stabilit un 
record absolut la montajul în 
doc, operațiune care s-a efectuat 
în mai puțin de două luni față de 
trei luni cît a durat montajul ulti
mei nave de același tip construite 

prinderii a reușit să asimileze în 
producție în numai trei luni un 
motor monofazat pentru mașini de 
spălat rufe care elimină importul 
și — ca urmare a .parametrilor săi 
tehnici și calitativi deosebiți — 
poate fi exportat in țări cu tradiție 
în materie. Această realizare este 
valoroasă nu numai in sine, ci și 
pentru faptul că oferă o soluție teh
nologică demnă de atenția altor pro
ducători de motoare din aceeași fa
milie. Despre ce este vorba ?

Fiind concepută inițial pentru pro
ducția în serie mare, linia tehnolo
gică proiectată a fost completată 
prin forțe proprii cu o serie de ma
șini și echipamente — printre care 
un stand electronizat de probă, un 
grup de mașini pentru bobinarea 
mecanizată a statoarelor — tocmai 
pentru a scurta la minimum durata 
asimilării noului motor și pentru a 
realiza _ un flux de producție de 
randamfent ridicat, la parametri ca
litativi superiori. Pină aici, ne în
scriem In limita „normalului", a fap
tului curent de muncă in acest co
lectiv. între instalațiile realizate 
pentru această nouă linie tehnologi
că se numără însă și o mașină de 
strunjit umerii statoarelor, ale cărei 
performanțe de excepție ne-au fost 
prezentate de ing. loan Maroșan : 
„Operațiunea pe care o realizează 
mașina noastră era executată, pină 
acum, cu ajutorul unui strung pa
ralel. Față de acesta, obținem un 
randament de 4,5 ori mai bun. In 
condițiile unei calități stabilizate, 
ireproșabile. In cele șase luni de 
cind funcționează, noua mașină nu 
a dat nici un singur rebut ! în plus, 
avînd un gabarit redus, este instala
tă direct pe flux, eliminînd trans
portul întortochiat al pieselor la șl 
de la atelierul de strungărie, Ținînd 
seama de aceste avantaje, costul 
producerii mașinii va fi amortizat 
integral In mai puțin de doi ani".

Asemenea realizări fn muncă au 
determinat evoluția rapidă a para
metrilor tehnico-economici ai pro-, 
duselor fabricate la „Electromotor", 
încă o dată se dovedește eă nu este 
suficient să concepi un produs la 
nivel mondial de virf. trebuie să al 
forța tehnică și tehnologică, să fruc
tifici în termen cît mai scurt avan
tajul creat.

Vorbind însă despre promptitudi
nea răspunsului la cererile beneficia
rilor. merită amintit aici șl un 
succes de dată mai recentă : la 
sfirșitul lui octombrie a fost primită 
o colnandă pentru două tipuri de 
motoare pe care întreprinderea nu 
le are în nomenclatorul curent de 
producție. Deși ciclul de fabricație 
normal durează 45 de zile, secția din 
Buziaș a întreprinderii a reușit să 
onoreze comanda in numai trei săp- 
tămîni, prin maxima concentrare a 
forțelor. Un succes fără dimensiuni 
valorice deosebite, dar cu semnifica
ții notabile, expresie a mobilității în 
producție a acestei întreprinderi și. 
prin extensie, a Industriei româ
nești constructoare de mașinL

Eugen RADULESCU 
Cezar IOANA

după vechiul proiect. La lansare, 
noul mineralier are un grad de sa
turare de 75 la sută, urmînd să fie 
dotat cu un motor de 18 000 CP 
construit la Reșița, iar Instalațiile 
și aparatura de guvernare realizate 
în țară de unități ale industriei 
constructoare de mașini ridică gra
dul de integrare a navei la 90 la 
sută. Aceasta este cea de-a treia 
navă de mare tonaj lansată la apă 
in acest an de către navaliștii din 
Mangalia. (George Mihăescu).

O importantă sursă de energie
RECUPERAREA ENERGIEI

Tehnologii ce pot fi generalizate in unitățile metalurgice
Majoritatea proceselor metalurgice 

se desfășoară la temperaturi Înalte, 
ceea ce face ca pierderile de căl
dură să fie de regulă foarte mari. 
Astfel, in foarte multe (ărl co
eficientul de utilizare a energiei in 
siderurgie este de 30—40 la sută. 
Mare consumatoare de energie, me
talurgia este Insă, tn același timp, 
și un important producător de re
surse energetice secundare. Valorifi
carea acestor resurse se înscrie ca 
un factor economic de prim rang in 
reducerea consumurilor materiale și 
a costurilor de producție, in dimi
nuarea fenomenului de poluare ter
mică a mediului inconjurător etc. 
Ca urmare a unor măsuri tehnice 
și tehnologice eficiente, unitățile me
talurgice din (ara noastră recupe
rează la ora actuală circa 62 la sută 
din întregul volum de resurse e- 
nergetice refolosibile. Este mult sau 
puțin ? Mult, dacă se are în vedere 
că prin aceste recuperări se econo
misește echivalentul a mai multor 
milioane de tone combustibil. Este 
insă puțin dacă ținem seama că pro
porția recuperărilor în alte țări se 
apropie și chiar depășește 70 la sută, 
ceea ce arată că. in ceea ce ne pri
vește. există încă mari rezerve ne
valorificata, că nu pretutindeni au 

fost asimtlate și generalizate unele 
soluții șl tehnologii de recuperare ce 
și-au dovedit eficienta acolo unde au 
fost aplicate.

In cele ce urmează vom prezen
ta citeva tehnologii de recuperare și 
refolosire a resurselor energetice se
cundare, ce pot fi preluate și ge
neralizate operativ in unitățile noas
tre metalurgice.

PESTE 2 MILIOANE METRI CUBI 
DE GAZ METAN se economisesc a- 
nual la fiecare tunel de dezgheța
re a materiilor prime (minereu și 
cărbune) din Combinatul siderurgic 
Hunedoara ca urmare a aplicării unei 
soluții originale de recuperare ener
getică. Specialiștii Centrului de cer
cetări șl proiectări metalurgice din 
Hunedoara, în urma unor studii pri
vind sursele de gaze reziduale e- 
xistente pe platforma combinatului, 
au ajuns la concluzia că in tunelurile 
de dezghețare consumul de gaz 
metan poate fi eliminat prin folo
sirea ca agent termic a căldurii ga
zelor provenite de la cuptoarele a- 
dinci ale marilor laminoare, care se 
evacuau in atmosferă. Concluziile 
studiului au și fost materializate prin 
proiectarea șl executarea unei insta
lații de dezghețat vagoanele de căr

buni folosind gazele calde de la cele 
șapte coșuri de evacuare a gazelor 
din cuptoarele laminorului de 800 mm. 
Mai mult, acest prim rezultat a pus 
bazele unei concepții originale de 
proiectare a tunelurilor de dezghețat 
vagoanele cu materii prime, fapt ce 
a permis extinderea soluției în ca
drul. C.S. Hunedoara atît la tunelu
rile ce urmau a se construi, cit și la 
modernizarea celor existente. Astfel, 
in anul 1986 au intrat în funcțiu
ne două tuneluri cu o capacitate de 
10 vagoane a cite 60 tone fiecare, 
care utilizează gazele reziduale de 
la 11 coșuri ale blumingurilor de 
1 000 și 1 300. tn prezent, se află in 
lucru și urmează să intre în func
țiune un alt tunel, acesta fiind a- 
limentat cu gazele calde provenite 
de la coșul furnalului de 1 000 mc. 
Totodată sint proiectate după același 
principiu și urmează să fie execu
tate alte tuneluri noi Ia Combinatul 
siderurgic din Călan și distileria de 
gudron a C.S. Hunedoara, a

Economia de gaz metan nu este 
singurul avantaj obținut prin apli
carea acestei soluții. Se înregistrea
ză. de asemenea, și o diminuare cu 
35—40 la sută a duratei de dezgheț 
și o reducere cu 50 la sută a cheltu
ielilor de exploatare a tunelurilor do 

dezghețare a vagoanelor cu materii 
prime.

O RECUPERARE ENERGETICA 
PRIMARA, cu eficientă economică 
ridicată, a fost obținută la cuptoare
le de încălzit metal din cadrul sec
ției slebing a Combinatului siderur
gic Galați. Pe baza unui studiu rea
lizat de Institutul de cercetări me
talurgice a fost proiectat de către 
IPROMET-București un preincălzitor 
mixt aer-combustibil care preincăl- 
zește aerul pină la 450—480' C, iar 
combustibilul (gaz metan și gaz de 
furnal) pînă la 320° C. în vechiul 
sistem de recuperare primară era 
încălzit doar aerul pină la o tem
peratură de 250° C. ■

Soluția a fost operativ aplicată șl 
generalizată. In prezent, la C.S. Ga
lați există 10 cuptoare dotate cu 
preincălzitoare mixte. Din măsură
torile făcute la celulele dotate cu 
astfel de preincălzitoare rezultă că 
s-a inregistrat un consum mediu de 
gaz combustibil echivalent cu 45—50 
kg combustibil convențional pe tona 
de laminat, față de 65 kg combus
tibil convențional obținut inainte de 
aplicarea soluției tehnologice.

Intr-un singur an, pentru un sin
gur cuptor, economia de gaze com

bustibile se cifrează la 456 000 Nmc, 
ceea ce reprezintă, firește, un ar
gument cit se poate de concret pen
tru ca procedeul să fie preluat și 
aplicat de cit mai multe unități si
derurgice.

VALORIFICAREA GAZELOR ARSE 
DIN CUPTOARELE ELECTRICE CU 
ARC constituie, la ora actuală, una 
din preocupările importante ale spe
cialiștilor din multe țări ale lumii. 
Aceasta deoarece, pînă in prezent, 
puține sint soluțiile cu adevărat e- 
ficiente pentru acest gen de recu
perări energetice, dar și pentru că. 
într-o oțelărie electrică, recuperarea 
gazelor reprezintă o posibilă eco
nomisire a 100—150 kWh pe tona de 
oțel.

O soluție de recuperare a ener
giei gazelor arse din cuptoarele e- 
lectrice a fost concepută de specia
liștii IPROMET-București. aceasta 
constînd în utilizarea căldurii gaze
lor pentru încălzirea fierului vechi 
conținut în benele de încărcare. Teh
nologia a fost prevăzută pentru cup
toarele electrice de 100 tone de la 
combinatele siderurgice Hunedoara 
și Călărași și pentru cuptorul nr. 2 
de 50 tone de la Combinatul de o- 
țeluri speciale Tirgoviște. Eficiența 
economică înregistrată : reducerea 
consumului de , energie electrică a 
cuptoarelor cu circa 40—50 kWh pe 
tona de oțel. Totodată, există și po
sibilitatea de a recupera parțial res
tul energiei gazelor arse, aceasta 
fiind valorificată pentru prepararea 
apei calde menajere cu o tempera
tură de minimum 40’ C. în acest 
caz consumul de energie se mai re
duce cu încă 14 kWh pe tona de oțel, 
in cazul cuptoarelor de 100 t și 8 
kWh pe tona de oțel la cuptoarele 
de 50 tone.

Vlatcu RADU

O soluție simplă pentru 
reducerea consumurilor

Depoul C.F.R. Craiova se număra, 
pină nu demult, printre consumato
rii de energie și combustibili cu 
„cote depășite". Apariția Decretului 
Consiliului de Stat privind unele 
măsuri pentru raționalizarea consu
mului de gaze naturale și energie 
electrică i-a determinat pe feroviarii 
craiovenl să-și reevalueze propriile 
consumuri energetice, dar mai ales 
să găsească soluții in vederea 
diminuării acestora. Cîțiva specia
liști de aici au făcut o vizită 
colegilor lor de la întreprinderea 
mecanică de material rulant Craio
va. unde, de cîțiva ani. funcționează, 
ce-i drept cam modest, o instalație 
de recuperare a energiei electrice de 
Ia standurile de probă. S-au gîndit. 
au analizat eventualele posibilități, 
au făcut și refăcut noi schite si cal
cule. astfel incit să se obțină varian
ta optimă, cea mai eficientă, aplica
bilă la condițiile existente în unita
te și a rezultat o Instalație nouă, 
modernă, despre care primim detalii 
de Ia inginerul Gheorghe Dumitru, 
secretarul comitetului de partid și 
energeticul-șef al Regionalei C.F.R. 
Craiova :

— Este vorba despre o instalație 
pentru producerea energiei electrice 
din energia mecanică rezultată la 
standul de probe pentru rodajul mo
toarelor diesel ieșite din reparații Ia 
sectorul Industrial al depoului cra- 
ioveam Instalația cuprinde două li
nii de recuperare — ceea ce Înseam

nă că pot fi introduse la probe con
comitent două locomotive diesel 
electrice — care prin sistemul motor
generator și cu o serie de echipa
mente de automatizări produc ener
gie electrică, furnizată apoi direct 
in sistemul energetic național si ur
mărită printr-un contor separat. 
Avantajul ? I’e această cale se aco
peră circa 75 la sută din necesarul 
propriu de consum al depoului, con
stituind totodată o Importantă sursă 
de optimizare a curbei de sarcină. în 
orele de virf ale sistemului energe
tic național. Cantitatea de energie 
electrică obținută diferă in funcție 
de numărul locomotivelor aflate in 
probe de rodaj. In cinstea Conferin
ței Naționale a partidului feroviarii 
depoului craiovean raportează că in
stalația a intrat în funcțiune la ca
pacitatea maximă și că au pulsat in 
sistemul energetic național peste 250 
MWh energie electrică. Printre cei 
care au contribuit efectiv la mate
rializarea acestei lăudabile soluții 
tehnice, care poate fi generalizată la 
toate depourile și întreprinderile de 
reparații material rulant din țară, se 
numără inginerul Cristian Ignat, 
maiștrii Dan Ștefănescu și Ion Bal- 
dovin, precum și electricianul Gheor
ghe Ghache. oameni destoinici, pro
motori consecvenți al noului.

Nicolae BABALĂU 
corespondentul „Scinteii"
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în cinstea
Conferinței Naționale

a partidului
MANIFESTĂRI POLITICO-EDUCATIVE Șl CULTURAL-ARTISTICE

Realizări din economie

..Concepția P.C.R.. a secre
tarului său general. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. privind dialec
tica dezvoltării societății socialis
te" se intitulează suita de dezbateri 
organizate in întreprinderi indus
triale. unități economice si institu
ții din Vaslui. Birlad. Negrești și 
Huși, din alte localități vasiuiene. 
La Combinatul de fire sinte
tice din Vaslui a avut loc 
expunerea-dezbatere cu tema ..Con
tribuția țării noastre, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la promovarea 
unui climat de pace si securitate in 
Întreaga lume”.

In același -ciclu de acțiuni con
sacrate Conferinței Naționale a 
partidului se Înscriu, de asemenea, 
șezătoarea literară ..O patrie a li
bertății Si demnității" desfășurată 
la biblioteca județeană, precum și 
o cuprinzătoare expoziție de carte 
deschisă la Biblioteca municipală 
din Birlad.

La cluburi muncitorești, case de 
cultură, in întreprinderi, pe șantie
re Si in școli din județul Harghita 
s-au desfășurat numeroase mani
festări politico-educative si cultu- 
ral-artistice omagiale. Astfel. Clu
bul tineretului din bazinul minier 
Bălan. Clubul metalurgistului din 
Vlăhița, Casa de cultură din Tuș- 
nad au găzduit simpozioane si dez
bateri avînd ca ternă ..Eppca 
Nicolae Ceaușescu — străluciți ani 
de edificare socialistă a patriei, de 
puternică afirmare a României in 
lume". De asemenea, la Gheor- 
gheni, Toplița și Borsec au fost 
prezentate expunerile intitulate 
..Făurirea si dezvoltarea conștiinței 
socialiste, a spiritului revoluționar 
— obiectiv central al activității 
ideologice si politico-educative a 
partidului nostru" și ..Mărturii 
grăitoare ale dezvoltării social-eco- 
nonrtice a județului Harghita în anii 
Epocii Nicolae Ceaușescu"*' La clu
burile tineretului și în școlile har- 
ghitene au fost organizate con
cursuri de creație literar-artistică. 
precum și montaje literar-patrioti- 
ce omagiale.

..P.C.R. — centrul vital al socie
tății noastre socialiste'' a fost tema 
dezbaterilor organizate la Țicleni, 
Novaci. Tg. Jiu și Tg. Cărbunești. 
La întreprinderile de mașini-unel- 
te pentru presare și fbrjâre. de ar
ticole tehnice din cauciuc, de re
parat utilaj minier, combinatele 
de lianți și azbociment și de pre
lucrare a lemnului din Tg. Jiu, 
Uzina de piese de schimb și uti
laje energetice și întreprinderea 
de tricotaje Motru au avut loc 
simpozioane cu tema ..Conferința 
Națională a partidului — imbold in 
obținerea de rezultate superioare 
în înfăptuirea proceselor complexe 

de dezvoltare intensivă a econo
miei românești". De asemenea. în 
cadrul unor dezbateri si expuneri 
a fost prezentată politica externă a 
partidului și statului nostru de 
dezvoltare a colaborării si cooperă
rii cu toate statele lumii, de în
tărire continuă a solidarității cu 
forțele revoluționare, progresiste 
de pretutindeni în lupta pentru în
făptuirea aspirațiilor fundamentale 
de pace și progres.

Casele de cultură, cluburile mun
citorești. căminele culturale, mu-

CONHRINTA NAȚIONALA 
A PARTIDULUI

zeele și cinematografele din jude
țul Dîmbovița au găzduit numeroa
se simpozioane. prelegeri, mese 
rotunde, dezbateri dedicate Confe
rinței Naționale a partidului. In 
orașele Găești. Moreni și Titu au 
fost organizate momente de mu
zică și poezie patriotică și re
voluționară „Partid, inima țării", 
iar membrii teatrului popular al 
Casei de cultură a sindicatelor 
din Tirgoviște au prezentat piese 
cu tematică revoluționară. In ca
drul, ciclului de manifestări po
litico-educative și cultural-artisli- 
ce inițiate de Comitetul județean 
Dîmbovița al U.TiC. s-â înscris >și 
organizarea ștafetei „Tineretul 
dîmbovițean — gînd și faptă 
comunistă".

La complexul muzeal din mu
nicipiul Galați a avut loc un sim
pozion ale cărui lucrări au evi
dențiat înaltul prestigiu interna
țional de care se bucură președin
tele României socialiste, tovarășul

Nicolae Ceaușescu. militant neobo
sit pentru idealurile de pace și 
înțelegere între popoare.

La casele de cultură din orașele 
Tg. Bujor și Berești s-au desfășu
rat simpozioane cu tema „Festi
valul național -Cîntarea Româ
niei», strălucită inițiativă a secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, amplă 
manifestare a creativității poporu
lui român". după care formații 
artistice de amatori au susținut 
spectacole omagiale avînd ge
nericul „Laudă partidului, laudă 
Republicii". La întreprinderea de 
mecanică navală. Trustul de con
strucții și în alte unități au fost 
organizate expuneri, dezbateri și 
mese rotunde avînd genericul 
„Epoca Nicolae Ceaușescu". în
tregite de expoziții de carte so- 
cial-politică și de spectacole de 
muzică și poezie patriotică.

In ampla suită de manifestări 
politico-educative și cultural-ar- 
tistice dedicate Conferinței Națio
nale a partidului. Ia Focșani s-au 
desfășurat lucrările simpozionului 
cu tema „Județul Vrancea — pe 
coordonatele dezvoltării socialiste 
ale Epocii Nicolae Ceaușescu". Au 
fost subliniate cu acest prilej ma
rile salturi calitative petrecute in 
perioada deschisă de Congresul al 
IX-Iea al partidului în toate dome
niile de activitate.

O expoziție de carte sorial-poli- 
tică a fost deschisă la biblioteca 
județeană, la loc de frunte aflin- 
du-se opera politică, economică și 
filozofică a secretarului general 
al partidului, președintele Româ
niei. Numeroși tineri din unități 
economice, din licee și școli au 
participat la concursul organizat 
sub genericul „Repere ale civi
lizației socialiste în Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

La întreprinderile de mașini- 
unelte, accesorii și scule, meta
lurgică. de mașini și utilaj minier 
din Baia Mare, Combinatul de 
prelucrare a lemnului Sighetu 
Marmației au fost prezentate ex
puneri în cadrul cărora s-au evi
dențiat marile realizări obținute 
de poporul român în anii de glorie 
ai Epocii Nicolae Ceaușescu. 
dezvoltarea economico-socială a 
județului Maramureș. De aseme
nea, in orașele Borșa, Baia Sprie-, 
Vișeu df? ffus. Caynic, Tg.' Lăpuș.

■ în comtunele Șomcuta-, Mare,.-Satu
lung. Ulmeni, Ocna Șugatag, Bog-* 
dan Vodă, Desești. Cicîrlău au 
avut loc simpozioane, mese ro
tunde. expuneri și dezbateri, vizite 
la muzee și locuri istorice. în așe- 
zămintele de cultură ale tineretului 
au fost organizate acțiuni cultural- 
artistice, spectacole de muzică și 
poezie patriotică. expoziții de 
carte social-politică.

BIHOR : Economii 
de materii prime 

și energie
Oamenii muncii din industria bi- 

horeahă au diminuat consumurile 
planificate în perioada care' a tre
cut dirt acest an cu 45 000 tone me
tal. 121 000 tone combustibil con
vențional, 10 6 milioane kWh ener
gie electrică. în condițiile în care 
au fost depășite prevederile la pro- 
ducția-marfă. fiind livrate supli
mentar însemnate cantități de pro
duse utile economiei. La baza eco
nomiilor realizate se află promova
rea pe scară largă a inițiativelor 
muncitorești, aplicarea unor com
plexe programe de măsuri tehnice 
și organizatorice, care au vizat re- 
proiectarea produselor, extinderea 
recondiționării pieselor de schimb, 
valorificarea materialelor refolosi- 
bile. perfectionarea tehnologiilor de 
fabricație, gospodărirea riguroasă a 
resurselor materiale și energetice. 
Printre unitățile în care rezultatele 
atestă obținerea unor importante 
economii se numără „Electrocentra- 
le“ Oradea. „Mecanica" orașul Dr. 
Petru Groza. întreprinderea minie
ră . Voivozi. Combinatul pentru 
prelucrarea lemnului Oradea, Sche
la de producție petrolieră și gaze 
Marghita. „Metalica" Oradea. (loan 
Laza).

BACĂU : Producție fizică 
suplimentară

Ca urmare a aplicării în viată a 
măsurilor înscrise in programele 
de perfecționare și modernizare a 
producției și ai muncii, promovării 
unor tehnologii moderne de lucru, 
utilizării tot mai bune a capacități
lor de producție și a timpului de 
lucru, oamenii muncii din industria 
județului Bacău au realizat, de la 
începutul anului, o producție marfă 
industrială suplimentară în valoare 
de 437 milioane lei. Aceasta se con
cretizează in 157 362 MWh energie 
electrică. 728 tone utilaie tehnologi
ce Dentru industria petrochimică, 
1 588 armături industriale din fon
tă, mobilier din lemn în valoare de 
40 milioane lei. precum și însem
nate cantități de cărbune energetic, 
cherestea, plăci aglomerate din 
lemn, confecții textile și alte pro
duse solicitate de beneficiarii in
terni și partenerii de peste hotare. 
De menționat că întregul spor de 
producție a fost obținut pe seama 
creșterii productivității muncii, in
dicator care a fost depășit cu 1 427 
Iei pe lucrător, fată de prevederile 
planului. Cele mai bune rezultate 
au fost obținute, de colectivele de 
la întreprinderea de electrocentrale 
și întreprinderea de utilaj chimic 
Borzești. întreprinderea minieră 
Comănești. întreprinderea de pa
nouri electropneumatice și între
prinderea forestieră de exploatare 
și transport Bacău. (Gh. Baltă).

VASLUI : Crește 
productivitatea muncii

Hotărîte să intîmpine cu.noi fapte 
de muncă apropiata Conferință 
Națională a partidului și a 40-a 
aniversare a proclamării Republicii, 
colectivele întreprinderilor indus
triale din județul Vaslui acționează 
tot mai bine organizat și cu remar
cabile rezultate pentru sporirea 
productivității muncii și creșterea 
în acest fel a eficientei întregii ac
tivități. Depășind acest indicator cu 
peste 2 340 lei pe fiecare lucrător, 
industria vasluiană a realizat și li
vrat economiei naționale și la ex

port, peste prevederile de plan la 
zi, produse electrotehnice și echipa
mente pentru automatizări, mașini- 
unelte pentru prelucrarea metale
lor. utilaje metalurgice, aparate de 
măsură și control, produse abrazi
ve, materiale izolatoare, tricotaje, 
încălțăminte și altele, insumind 
peste 200 milioane lei. Acest însem
nat spor de producție creează posi
bilitatea ca. lucrînd în continuare 
cu aceeași dăruire, colectivele mun
citorești din județul Vaslui să-și 
îndeplinească sarcinile economice 
pe întregul an înainte de termen. 
(Petru Necula).

FIENI : Consumuri 
energetice reduse

Oamenii muncii de la Combina
tul de lianți și azbociment din 
Fieni, unitate deținătoare a înaltu
lui titlu de Erou al Muncii Socia
liste, obțin, rezultate deosebite în 
producție. Prin transpunerea în 
practică a unui amplu program de 
măsuri vlzind perfecționarea orga
nizării și modernizarea proceselor 
de fabricație, utilizarea rațională a 
instalațiilor, uțilajelor, materiilor 
prime și energiei, ei au realizat mai 
devreme sarcinile de plan la pro
ducția marfă și fizică, ceea ce le va 
permite să producă peste prevederi, 
pină la sfîrșitul lunii decembrie, 
133 000 tone ciment. 31 000 tone var, 
110 km tuburi si 27 000 mp plăcî de 
azbociment. Totodată, ei au econo
misit o importantă cantitate de 
energie electrică. (Gheorghe Ma
nea).

MUREȘ : însemnate 
realizări peste plan

In județul Mureș se desfășoară 
ca pretutindeni în țară, o amplă și 
insuflețitoare întrecere pentru rea
lizarea și depășirea producției fizice 
la fiecare sortiment. Astfel. ca 
rezultat al aplicării unor valoroase 
inițiative muncitorești, chimiștii. 
electroniștii, constructorii de mașini 
și lucrătorii din alte sectoare ale 
industriei județului au realizat, in 
perioada care a trecut din acest an. 
peste sarcinile de plan, produse 
electronice și de mecanică fină în 
valoare de 141 milioane lei. 15 000 
tone amoniac de sinteză. 26 000 tone 
îngrășăminte chimice 3 300 metri 
cubi prefabricate din beton armat, 
18 500 metri cubi cherestea, 462 700 
metri pătrați furnire estetice, pre
cum și alte produse utile economiei 
naționale De remarcat că aceste 
sporuri de producție au fost reali
zate in condițiile în care. în pe
rioada menționată, au fost econo
misite 2 500 tone metal, iar energe- 
ticienii mureșeni au pulsat supli
mentar în sistemul energetic națio
nal 75 milioane kWh energie elec
trică. (Gheorghe Giurgiu).

DOLJ : Lucrări de protecție 
a pămîntului

în perioada care a trecut din 
acest an, au fost efectuate lucrări 
de combatere a eroziunii solului 
pe o suprafață de 3 420 hectare. 
Totodată, s-au întreprins măsuri in 
vederea protejării solului, constind 
în 26 000 hectare nivelări de ex
ploatare. rigole de scurgere pentru 
combaterea excesului de umiditate 
pe o suprafață de 22 000 hectare, 
fertilizarea ameliorativă a terenu
rilor în pantă pe 2 000 hectare. De 
asemenea, prin secări de bălți și 
alte măsuri s-au redat circuitului 
agricol peste 6 000 hectare. (Nicolae 
Băbălău).

TELEGRAME EXTERNE

DOBÎNZILE EXCESIVE
prejudiciază grav propășirea 

țărilor in curs de dezvoltare
• Apel lansat de Adunarea Generală a O.N.U. în problema 
datoriilor externe • Luări de poziție împotriva practicilor 

spoliatoare ale creditorilor occidentali

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres).
— Adunarea Generală a O.N.U. a a- 
doptat o rezoluție privind problema 
datoriilor, care lansează un apel la 
cooperare între țările in curs de dez
voltare. statele industrializate, insti
tuțiile financiare multilaterale Si băn
cile comerciale.

Documentul, citat de agenția China 
Nouă, afirmă că. pentru realizarea 
unei soluții durabile. toate părțile 
interesate trebuie să elaboreze „o 
strategie orientată spre creștere și 
dezvoltare, bazată pe un dialog con
tinuu și pe asumarea în comun a 
responsabilităților".

ROMA 13 (Agerpres). — Intr-o de
clarație făcută la Roma, președin
tele Argenfinei, Raul Alfonsin. a ex
primat critici serioase la adresa po
liticii financiare a Europei occiden
tale și S.U.A., cu accent pe practicile 
protecționiste. discriminatorii, pro
movate de acestea pe piața mon
dială — transmite agenția Prensa 
Latina. El a precizat că aceste prac
tici au cauzat Americii Latine pier
deri de aproximativ 80 miliarde de 
dolari și că. în actualele condiții, ță
rile latino-americape au plătit țări
lor occidentale industrializate apro
ximativ 150 miliarde dolari. doar 
pentru dobînzile la datoria externă. 
Aceste fonduri puteau fi folosite, in 
alte condiții, pentru reactivarea eco
nomiilor naționale latino-americane
— a snus președintele Argentinei.

El s-a referit apoi la reuniunea 
regională la nivel înalt care s-a 
desfășurat recent la Acapulco, sub
liniind că aceasta a permis sensibi
lizarea opiniei publice internaționale 
privitor la problemele majore cu 
care se confruntă în prezent Ame
rica Latină și a contribuit la con
solidarea unității de acțiune regio
nale.

încetarea cursei înarmărilor
- PROBLEMA CENTRALĂ A OMENIRII

STOCKHOLM 13 (Agerpres). — In 
capitala Suediei a avut loc o de
monstrație în favoarea lichidării 
tuturor armelor nucleare, desfășura
tă la chemarea organizației „Femeile 
pentru pace", informează agenția 
A.D.N. Cu acest prilej a fost dat 
publicității un apel în care partici- 
panții s-au pronunțat pentru conti
nuarea eforturilor în direcția dezar- 
rnării și pentru edificarea unei lumi 
a.păcii.

BRASILIA . 13 (Agerpres). — Mu
nicipalitatea din localitatea Atibaia. 
situată în statul brazilian Sao Paulo, 
a proclamat orașul zonă denuc’eari- 
zată. Decretul semnat în acest sens 
de primar prevede interzicerea pro
ducției. depozitării si tranzitului de 
arme nucleare în acest oraș.

Șomajul și lipsa de locuințe - flageluri

QUITO 13 (Agerpres). — Intr-o 
declarație publicată de ziarul ecua- 
dorian „El Comiercio", ministrul 
relațiilor externe al Republicii Peru, 
Allan Wagner, a reafirmat că țara 
sa va limita plata serviciului la da
toria externă la numai zece la sută 
din veniturile obținute din exporturi, 
în acest fel — a spus el — Peru 
revendică dreptul său la dezvoltare 
și prioritatea absolută pe care o au 
necesitățile poporului fată de inte
resele băncilor creditoare — relevă 
agenția E.F.E.

PARIS 13 (Agerpres). — In decla
rația dată publicității la sfîrșitul ce
lei de-a 14-a Conferințe franco-afri- 
cane desfășurate la Antibes (sud-es- 
tul Franței) se arată că lucrările 
conferinței au fost dominate de si
tuația politică și dificultățile econo
mice cu care se confruntă țările a- 
fricane. examinindu-se cu prioritate 
fluctuația preturilor la materiile 
prime pe piața internațională și da
toria externă a Africii, estimată la 
200 miliarde dolari.

în cadrul dezbaterilor, președinte
le Franței. Francois Mitterrand, a 
declarat că sprijină propunerea Or
ganizației Unității Africane privind 
soluționarea problemelor pe care Ie 
ridică datoria externă a Africii, re- 
Ievînd in context necesitatea exami
nării detaliate a termenelor de pla
tă și serviciului datoriei.

ANKARA 13 (Agerpres). — In 
primele nouă luni ale anului în curs. 
Turcia a achitat din datoria sa ex
ternă suma de 3.956 miliarde dolari 
— informează ziarul „Daily News", 
care apare la Ankara. De subliniat 
că. din această cifră, ratele propriu- 
zise de rambursare a datoriilor au 
totalizat 2.016 miliarde dolari, restul 
reprezentînd dobînzile aferente care 
constituie, după cum se știe, o grea 
povară pentru statele debitoare.

Anterior, un decret asemănător a 
fost semnat de primarul din orașul 
Curitiba.

CAIRO 13 (Agerpres). — La Cairo 
s-au desfășurat lucrările simpozionu
lui internațional cu tema „Pentru 
transformarea Orientului Mijlociu și 
a bazinului mediteranean în zone 
denuclearizate". Reprezentanți din 23 
de state.,(prgcum.>sț,.țlin partea up&r 
organizații mternagiqnate au eviden- 
țiat necesitatea intensificării efortu
rilor . tuțuțogy,-fostelor progresiste., r,-;q 
iubitoare de pace: pentru eliberarea 
omenirii de coșmarul unei catastrofe 
nucleare. In intervențiile lor. parti- 
cipantii au reliefat că instituirea de 
zone lipsite de arme nucleare con
tribuie la înfăptuirea dezideratului 
de a elimina definitiv armele nu
cleare din viața omenirii.

tv
în jurul orei 9,00 — Trans

misiune directă de la Sala Pa
latului Republicii Socialiste 
România : ȘEDINȚA DE DES
CHIDERE A CONFERINȚEI 
NAȚIONALE A PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN.

vremea
institutul <le meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 14 decembrie, ora 20 — 17 
decembrie, ora 20. în tară : Vremea va 
continua să se încălzească. Cerul va fi 
variabil, mal mult noros în prima 
parte a intervalului, cînd, pe alocuri, 
vor cădea precipitații îndeosebi sub 
formă de lanoviță și ploaie, mai ales 
în sud-vestul șî sudul țării. Apoi arta 
precipitațHlor se va restrînge treptat, 
acestea semnalindu-se cu caracter izo
lat în nordul și nord-estul tării. Pe 
alocuri se va produce polei. Vîntul va

teatre
O Teatrul Național (14 7171, sala 
mare) : Ucenicul vrăjitor — 18.
0 Filarmonica „George Enescu* 
(15 68 75; Ateneul Român) : Recital de 
sonate. Mihaela Vlâd — vioară, 
Krimhilda Cristescu — pian — 18.
• Opera Română (13 18 57) : Recital 
de muzică românească — 18.
• Teatrul de operetă (13 63 48. Bd. N. 
Bălcescu 2) : Mam’zelle Nitouche 
— 18.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03. 
sala studio) : O noapte furtunoasă 
— 18.30.
0 Ansamblul de estradă ..Optimiștii" 
(Sala Victoria â Teatrului ,.C. Tăna- 
se“) : Cin tați cu noi, optimiștii — 18.

cinema
Q „Filmul românesc —- cronică vie a 
epopeii făuririi societății socialiste44 
Clipa: PATRIA (1186 25) — 9: 12; 
15; 18.
® „Tinerețea patriei, tinerețea noas
tră*. Ciclu de filme pentru tineret. 
Tineretul României socialiste : SCA
LA (11 03 72) — 9: 11 ; 13: 15: 17: 19. 
0 Partidul, Patria, Poporul (Grupaj 
de filme dedicate Conferinței Națio

20,00 Telejurnal. Conferința Națională 
a partidului.

31,00 Partidul — făurar al noi! Români! 
(color). Spectacol literar, muzical, 
coregrafic.

21,30 România socialistă, patria noastră 
liberă șl înfloritoare. Documentar 
(color).

21,45 Telejurnal.
22,00 închiderea programului.

prezenta unele intensificări la începu
tul intervalului în sud-vestul și sud- 
estul țării din secftorul sud-estic. apoi 
în regiunile estice din sector nordic, cu 
40—56 km/h. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 8 și 2 grade. 
Izolat mai coborîte în ultima noapte in 
depresiuni, dar și ușor mai ridicate in 
sud-vest și pe litoral. Temperaturile 
maxime se vor situa între minus 2 și 8 
grade. Izolat, se va produce ceață. In 
București : Vremea va continua să se 
încălzească. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros în primele iile, cînd vor 
cădea precipitații sub formă de lapovi- 
ță și ploaie. Condiții de polei. Vîntul 
va prezenta intensificări de scurtă du
rată din sector estic. Temperaturile 
minime vor oscila între minus 4 și 
zero grade, iar cele maxime între 3 și 
6 grade.

nale a partidului) Ani eroici : LU
MINA (14 74 16) — 9: li: 13: 15: 17: 19. 
0 Cale liberă : FEROVIAR (50 51 401
— 9; 11; 13: 15; 17. GIULESTI
(17 55 46) — 9: 11 : 13: 15: 17; 19. GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11; 13: 15: 17: 19. 
O Vulcanul stins : STUDIO (59 53 15)
— 10: 12,30; 15; 17; 19, VICTORIA
(16 28 79) — 9: 11 : 13: 15: 17: 19. FLA
MURA (85 77 12) — 9; II; 13; 15: 
17; 19.
O Flguranții : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15: 18.
O Cetatea ascunsă : COTROCENI 
(48 48 48) — 15: 17: 19. MUNCA
(21 50 97) — 15: 17: 19.
0 Secretul lui Nemesis : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9: 11.30: 14: 18.30: 19.
ARTA (213186) — 9; 11,30; 14; 16.30; 
19.
0 Mirajele iubirii : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9: 11 : 13: 15: 17: 19.
0 Drumul oaselor ; BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15: 17: 19.
0 Program de desene animate — 11: 
13, Băiețelul și ștrengarul — 9; 15, Alo, 
aterizează străbunica ! — 17; 19 :
DOINA (16 35 38).
0 Orașul de la margine : TIMPURI 
T^OI (15 61 10) — 9: 11: 13; 15: 17; 19. 
0 O logodnică pentru prinț : DACIA 
(50 35 94) — 9: 11 : 13: 13: 17; 19.
0 Anul soarelui liniștit : UNION 
(13 49 04) — 9: 11 : 13: 15: 17: 19.
0 Inspector fără armă : VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 17: 19. POPULAR
(35 15 17) — 15: 17: 19.
O Paso Doble pentru trei : PROGRE
SUL (23 94 10) — 15; 17: 19.

ACTUALITATEA SP0RTJVĂ
IERI, LA FOTBAL

ÎN DIVIZIA „A“, cele opt meciuri 
disputate ieri în etapa a 16-a s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
Dinamo — Oțelul Galați 3—1 (3—0) ; 
Rapid — Steaua 0—1 (0—2) ; Univer
sitatea Craiova — Petrolul Ploiești
2— 0 (0—0) ; „U“ Cluj-Napoca — Cor- 
vinul Hunedoara 1—2 (1—2) ; S.C. 
Bacău — F.C.M. Brașov 0—1 (0—1) ; 
C.S.M. Suceava — F.C. Olt 2—0 
(1—0) : Politehnica Timișoara — F.C. 
Argeș Pitești 3—0 (2—0) ; A.S.A. Tg. 
Mureș — Sportul studențesc 2—0 
(1—0). Meciul Victoria București — 
Flacăra Moreni. desfășurat simbătă. 
s-a încheiat cu scorul de 2—1 în fa
voarea echipei Victoria București.

In clasament conduce echipa Steaua, 
cu 32 puncte (un joc mai mult dispu
tat). urmată de formațiile Dinamo — 
29 puncte. Victoria București — 19 
puncte etc.

ÎN DIVIZIA „B“, rezultatele înre
gistrate în ultima etapă a turului 
sint : seria I : C.F.R. Pașcani — Uni
rea Slobozia 6—0 : Ceahlăul Piatra 
Neamț — F.C. Constanta 0—2 : Glo
ria Buzău — Șiretul Pașcani 4—0 : 
C.S. Botoșani — Politehnica Iași 0—0; 
FEPA ’74 Birlad — Petrolul Brăila
3— 0 ; Unirea Focșani — Inter Vaslui 
2—0 ; F.C.M. Progresul Brăila — Me
talul Plopeni 5—0 ; Prahova C.S.U. 
Ploiești — Olimpia Rm. Sărat 5—0; 
Steaua Mizil — F.C.M. Delta Tulcea
5—2; seria a Ii-a: Sportul Muncito
resc Slatina — A.S. Drnbeta-Tr. Se
verin 2—0: Chimia Rm. Vîlcea — 
Electroputere Craiova 2—1 ; Tracto
rul Brașov — Progresul Vulcan 
București 4—0 ; Jiul Petroșani 
— Metalul București 1—0 : Me
canică Fină București — I.C.I.M. 
Brașov 3—0 ; Gaz Metan Mediaș — 
Sportul „30 Decembrie" 2—0 ; C.S. 
Tirgoviște — Sportul Muncitoresc Ca
racal 2—0 ; Autobuzul București — 
Electromureș Tg. Mureș 3—1 : Inter 
Sibiu — C.S.M. Pandurii Tg. Jiu 2—0; 
seria a IlI-a : C.S.M. Reșița — Glo
ria Bistrița 2—0 ; F.C. Maramureș 
Baia Mare — Olimpia I.U.M. Satu 
Mare 2—1 ; Armătura Zalău — Dacia 
Mecanica Orăștie 4—1 ; F.C. Bihor 
Oradea — A.S. Paroșeni Vulcan 3—1 ; 
Victoria Cărei — Minerul Baia Sprie
1— 1 ; C.I.L. Sighet — Gloria Reșița
4— 0 ; Metalul Bocșa — U.T. Arad 
0—1 ; Chimica Tîrnăveni — A.S.A. 
Progresul Timișoara 3—0 ; Strungul 
Arad — Sticla Arieșul Turda 5—0. 
• In finala Cupei Intercontinentale 
la fotbal, disputată la Tokio, echipa 
F.C. Porto a întrecut cu scorul de
2— 1 (după prelungiri) formația Pe- 
narol Montevideo.

HANDBAL. In ziua a treia a cam
pionatului mondial feminin de 
handbal (grupa B), ce se desfășoară 
în diferite orașe din Bulgaria, se

lecționata României a întrecut cu 
scorul de 19—18 (11—10) formația 
Olandei. Reprezentativa României 
a ocupat primul loc in serie și s-a 
calificat pentru grupa semifinală B. 
alături de echipele Danemarcei. 
Bulgariei. Austriei-." R. F. Germania 
și .Franței. In gr-upa semifinală A 
vor evolua formațiile Iugoslaviei. 
Ungariei, Poloniei. R. D. Germane. 
R. P. Chineze și Canadei. Alte re
zultate : Iugoslavia — Ungaria 24—22 
(10—9); Polonia — Spania . 29—13 
(17—6); Canada — . Cote d'Ivoire 
21—14 (8—8); R. D. Germană — R.P. 
Chineză 27—17 (17—7): Danemarca — 
Bulgaria 21—17 (8—10); Austria — 
R. F. Germania 19—15 (9—8); Fran
ța — Brazilia 26—13 (12—8). • în 
penultima zi a turneului internațio
nal masculin de handbal de la Tbi
lisi echipa României a întrecut cu 
scorul de 25—24 (13—14) formația 
Poloniei. Alte rezultate : U.R.S.S. — 
Spania 20—20 (10—12); Bulgaria — 
R.S.S. Gruzină 25—24 (13—14): R. F. 
Germania — Iugoslavia 27—21 (17—8).

VOLEI. In sala Floreasca dirr Ca
pitală s-a desfășurat duminică me
ciul retur dintre echipele Steaua și 
Ț.S.K.A. Moscova, din cadrul „Cupei 
campionilor europeni*" la volei mas
culin. Partida s-a încheiat cu scorul 
de 3—0 (15—10. 15—11, 15—8) în fa
voarea oaspeților, care s-au calificat 
pentru turul următor al competiției.

TENIS. Rezultate înregistrate în 
„Turneul campionilor" la tenis pen
tru proba de dublu, competiție găz
duită de Londra : Stefan Edberg, 
Anders Jarryd — Peter Dooban. Lau
rie Warder 4—6. 6—3. 6—3. 7—6; Mi- 
loslav Mecir, Tomas Smid — Paul 
Annacone. Christo van Rensburg 6—2.
6— 1. 6—4 ; Sergio Casai, Emilio
Sanchez — Scott Davis. David Pate
7— 6. 6—4, 7—6 ; Gary Donnelly, Peter 
Fleming — Ken Flach. Robert Seguso 
6—3, 7—6, 6—1,

BASCHET. In sala Floreasca din 
Capitală s-a disputat duminică al 
doilea meci dintre echipele bucureș- 
tene Steaua și Dinamo, contind pen
tru etapa a 10-a a campionatului 
diviziei A la baschet masculin. Bas- 
chetbaiiștii de la Dinamo au obținut 
victoria cu scorul de 108—104 (57—54). 
în primul joc. desfășurat simbătă. 
formația Steaua a cîștigat cu 85—83 
(41—40).

ȘAH. In turneul de șah de Ia Su- 
botica. după 6 runde conduce maes
trul iugoslav Kontici — cu 5.5 punc
te. urmat de Veres — 4,5 puncte, 
Zakici — 4 puncte. Sirotanovici — 3,5 
puncte etc. în runda a 6-a. Kontici a 
cîștigat la Sirotanovici. iar partidele 
Zakici — Veres și Obradovici — An
tici s-au încheiat remiză.

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA „LOTO 2“ 
DIN 13 DECEMBRIE 1987

EXTRAGEREA I : 13 62 19 34.
EXTRAGEREA A II-A : 64 12

66 36.
EXTRAGEREA A III-A : 75 52 

26 74.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

542 080 lei.

Înaltă răspundere revoluționară 
pentru destinele umanității

(Urmare din pag. I) 
inegalitate și inechitate existente încă 
în lume. Pe lingă bomba nucleară, 
există puternica „bombă" socială și 
națională a popoarelor asuprite, care 
vor trebui să se unească și să 
determine schimbarea acestei si
tuații — arată, plastic, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. adăugind că ni
meni nu trebuie să-și facă iluzia că 
două treimi din omenire vor putea 
să mai rabde această situație de asu
prire și inegalitate.

Pătrunsă de profund umanism, con
cepția tovarășului’ Nicolae Ceaușescu 
asupra soluționării problemelor sub
dezvoltării pornește de Ia primatul 
efortului propriu, concomitent cu un 
larg sprijin international care să 
potențeze și să stimuleze acest efort. 
România se pronunță pentru o con
ferință internațională, pentru un 
dialog între țările sărace și cele bo
gate, dezvoltate, în scopul de â găsi 
Împreună căile făuririi unei lumi mai 
bune și mai drepte. In opinia parti
dului și statului nostru, subdezvol
tarea constituie rezultatul practicilor 
imperialiste, neocolonialiste. al poli
ticii de jaf a capitalului financiar 
internațional și. ca atare, combaterea 
eficientă a fenomenului subdezvol
tării presupune eliminarea acestei 
politici de spoliere, de jecmănire a 
avuției naționale a popoarelor, so
lutionarea adecvată a problemei da
toriilor externe, care au devenit in 
prezent un instrument înrobitor de 
pauperizare a țărilor debitoare. înce
tarea transferului de resurse finan
ciare — prin ratele și dobînzile exce
sive — din țările în curs de dezvol
tare spre țările bogate, instituirea 
unei noi ordini economice mondiale,

ale lumii capitaliste
ROMA 13 (Agerpres). — în orașul 

Reggio-di-Calabria din sudul Italiei 
aproximativ 10 000 de persoane au 
protestat împotriva activității Ma
fiei. cerind. totodată, autorităților să 
adopte măsuri eficiente p'entru dez
voltarea economică a sudului Ita
liei. în cadrul unui miting care a 
avut loc cu acest prilej s-a subliniat 
necesitatea creării de noi locuri de 
muncă în vederea reducerii ratei șo
majului și combaterii sărăciei.

LONDRA 13 (Agerpres). — Circa 
o jumătate de milion de persoane 
se află in Marea Britanie fără o lo

bazată pe echitate și egalitate în 
drepturi.

Din bogăția de idei ce caracterizează 
opera și activitatea practică, iniția
tivele secretarului general al parti
dului nostru, de o însemnătate deo
sebită este imperativul întăririi soli
darității și unității de luptă a popoare
lor, a lorteior înaintate de pretutin
deni pentru înfăptuirea țeiurilor su
preme de pace și progres ale omeni
rii. Reflectind o concepție materia- 
list-dialectică. revoluționară, viziunea 
secretarului general al partidului 
nostru asupra conținutului conceptu
lui de solidaritate este extrem de 
cuprinzătoare, insumind partidele co
muniste și muncitorești, socialiste și 
social-democrate. mișcările de elibe
rare națională, partidele democratice 
din noile state independente, alte 
grupări și forțe politice, democratice, 
progresiste și antirăzboinice, in ge
neral forțele naționale și sociale cele 
mai largi, inclusiv cele religioase — 
unirea tuturor impunîndu-se ca un 
comandament major al zilelor noas
tre. însăși viața atestă că întărirea 
colaborării și solidarității între toate 
aceste forțe constituie astăzi, mai 
mult ca orieînd. o condiție esențială 
a succesului luptei pentru libertate 
și independentă națională, pentru 
pace și progres social. în această 
luptă, un rol deosebit revine clasei 
muncitoare, forței ei de avangardă — 
partidele comuniste

Pornind de la teza fundamentală 
potrivit căreia pentru îndeplinirea cu 
succes a misiunii istorice a partide
lor comuniste și muncitorești o con
diție sine qua non o constituie 
respectarea, independentei fiecărui 
partid, a dreptului său inalienabil de 
a-și elabora de sine stătător propria 
linie politică, corespunzător condiții

cuință corespunzătoare, afirmă orga
nizația „Shelter", care se ocupă de 
problema găsirii unui adăpost celor 
al’lati intr-o astfel de situație. ..Shel
ter" informează că in primele șase 
luni ale anului 1987 peste 53 500 fa
milii nu dețineau o locuință, dar, 
potrivit Campaniei naționale pentru 
cei fără adăpost, cifra este cu mult 
mai mare.

Un purtător de cuvînt al organiza
ției ..Shelter" a declarat că proble
ma lipsei de locuințe în Marea Bri
tanie a căpătat proporții de criză, 
avînd implicații sociale mult mai 
ample.

lor specifice dintr-o țară sap alta, 
Partidul Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-au pronunțat și 
se pronunță constant pentru dezvol
tarea largă a raporturilor dintre 
partidele comuniste și muncitorești 
pe baza unei uuilăti de tip nou, ca 
o cerință de prim ordin pentru suc
cesul luptei comune.

Partidul nostru se pronunță. In 
același timp, pentru lărgirea contac
telor dintre partidele comuniste și 
partidele socialiste, pentru o recon
ciliere între comuniști și socialiști, 
pentru promovarea colaborării cu 
partidele social-democrate. ca și cu 
alte forte înaintate, in vederea reali
zării unui front amplu al păcii și pro
gresului. pentru solutionarea în in
teresul popoarelor a marilor proble
me ce confruntă umanitatea.

• Prin ideile, tezele și conceptele pe 
care le formulează, prin căile de ac
țiune pe care le avansează în pro
blemele fundamentale ale contempo
raneității. prin eforturile neobosite 
pe care le depune pentru ca aceste 
probleme să-și afle rezolvări con
structive. Partidul Comunist Român, 
România socialistă se situează în pri
mele rinduri ale marii mișcări revo
luționare și democratice mondiale. 
Ansamblul acestei activități pune în 
lumină în modul cel mai pregnant 
Înaltul simț de răspundere manifes
tat de partidul și statul nostru, de 
președintele Nicolae Ceaușescu față 
de prezentul și viitorul umanității, dă 
expresie angajării ferme și consec
vente a poporului român, alături de 
forțele. înaintate de pretutindeni, în 
promovarea mărețelor idealuri ale 
socialismului, păcii și progresului în 
lume.

V. OROS
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promotori oi unei politia constructive de pace, colaborare și progres

In preajma CONFERINȚEI naționale a partidului, ample comentarii ale presei internaționale
Conferința Naționala a P.C.R.. constituie pentru presa internațională 

un prilej de a reflecta pe larg, in ample relatări și comentarii, dezvoltarea 
impetuoasă economică a țării noastre, succesele deosebite obținute de 
România socialistă în perioada cunoscută astăzi, pretutindeni in lume, 
drept „Epoca Nicolae Ceaușescu”. In numărul de ieri al ziarului am 
reprodus un șir de articole izvorite din dorința de a face mai bine cu
noscute opiniei publice de peste hotare realizările de seamă cu care 
poporul român se înfățișează la acest important eveniment politic din 
viața țării. Redăm în continuare alte relatări semnificative, în acest sens, 
ale unor publicații din străinătate. *

în același timp, mijloacele de Informare in masă subliniază că de 
mai bine de două decenii, printr-o politică externă consecventă, de largă 
perspectivă, prin inițiativele generoase puse în slujba luptei pentru pace, 
libertate și independență, pentru cauza socialismului și a progresului, 
președintele Nicolae Ceaușescu a adus și aduce o contribuție inestima
bilă la soluționarea constructivă a marilor probleme ale contemporanei
tății, a dat o strălucire fără precedent numelui României în lume.

REALIZĂRI DE PRESTIGIU, IMAGINI ALE 
PROFUNDELOR TRANSFORMĂRI ÎNNOITOARE

România este o țară despre care 
se scrie mult în zilele noastre — 
relatează, in articolul „România, o 
fără in plină dezvoltare economică, 
„EL SOL DE MEXICO11, cotidian 
cu un tiraj de 1,5 milioane exem
plare. Se scrie și se vorbește des
pre România, practic, in toate 
limbile Pămintului din convingerea 
că există ceva important de spus. 
De aceea, nu e de mirare că numă
rul celor care călătoresc la Bucu
rești din dorința de a cunoaște mai 
bine oamenii, preocupările, planu
rile lor de viitor este in continuă 
creștere.

Interesul față de acest popor este 
justificat, dacă avem în vedere 
schimbările radicale produse de-a 
lungul istoriei sale, transformările 
profunde ce au avut loc în întreaga 
societate românească contemporană 
și care au ca punct de plecare, ca 
factor decisiv modificările surveni
te în economia țării.

De la bun început — relevă zia
rul — ceea ce te izbește este faptul 
că România realizează astăzi în 
numai trei zile și jumătate va
loarea producției industriale ce se 
obținea anterior într-un an. Acest 
succes s-a realizat doar în patru 
decenii de dezvoltare și în condi
țiile în care, în realizarea unor 
ramuri ca electronica, industria 
constructoare de mașini, chimia, se 
pleca, practic, de la zero.

Dacă am vrea să caracterizăm 
România de azi — notează „El Sol 
de Mexico11 — ar fi relevantă con
statarea că această țară și-a dez
voltat de peste 115 ori capacitatea 
de producție, că și-a lărgit baza 
tehnico-materială cu circa zece mii 
de noi obiective industriale și agro
zootehnice, că s-au creat noi locuri 
de muncă pentru circa 6 milioane 
de persoane și că 82 .la sută din 
populație s-a mutat în locuințe noi. 
Toate cele de mai sus s-au realizat 
intr-o perioadă istorică scurtă, 
după război, de fapt după declan
șarea revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din anul 1944.

Din această perioadă iese în re
lief cu pregnanță ultima etapă de 
22 de ani, de cind președintele 
Nicolae Ceaușescu conduce destine
le poporului român, etapă care 
este, fără îndoială, cea mai bogată 
în realizări din toată istoria acestei 
țări. De fapt, în ultimii 22 de ani, 
se poate spune că în fiecare zi a 
fost dată în folosință o nouă capaci
tate de producție, în toată țara 
realizîndu-se peste 250 noi platfor
me industriale, însumînd aproxi
mativ nouă mii de capacități pro
ductive. Acesta este rezultatul 
preocupărilor permanente vizînd 
dezvoltarea armonioasă și eficientă 
a forțelor de producție pe întreg 
teritoriul României, asigurîndu-se 
în felul acesta o bază trainică pen
tru egalitatea reală în drepturi a 
tuturor cetățenilor.

Arătînd, apoi, că România con
tinuă să fie o țară in curs de dez
voltare, ziarul pune în evidență că 
obiectivele actualului plan cincinal 
prevăd trecerea, în următorii ani, 
în rindul statelor cu dezvoltare eco
nomică medie. Și nu este greu de 
constatat că România a depășit, în 
anumite domenii de activitate, ca
racteristicile unei țări în curs de 
dezvoltare, reușind chiar să obțină 
în unele ramuri producții pe locui
tor mai mari decît în multe din ță
rile dezvoltate.

Acestea sînt cîteva din realizările 
ce definesc imaginea actuală a 
unei țări prietene — România, a 
unui popor prieten — poporul 
român —,_ relevă în încheiere „El 
Sol de Mexico".

Revista indiană „NEW AGE“ in
serează, sub semnătura lui Ra- 
jeswara Rao, secretar general al 
Consiliului Național al P.C. din In
dia, un amplu articol intitulat „Noi 
prefaceri in România Socialistă".

/ RUMANIA, UN FAM MO 
; OESARROLLO ECONOMICO

Cu prilejul vizitei pe care am efec
tuat-o in România în septembrie 
1987, in fruntea unei delegații, —- 
scrie autorul — am avut onoarea 
de a fi primit de președintele 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
ai Partidului Comunist Român. 
Ne-am putut da seama că președin
tele Nicolae Ceaușescu este prețuit 
și stimat de poporul român pentru 
că, sub conducerea sa. România a 
realizat progrese importante în toa
te domeniile. Am revenit din 
România socialistă cu impresii bo
gate și plăcute, care s-au întipărit 
adine în memoria noastră. Ne-am 
putut forma o imagine despre 
dezvoltarea impresionantă a in
dustriei. agriculturii și nivelului 
de trai al poporului român. în anii 
socialismului — /relevă autorul — 
România a cunoscut o dezvoltare 
multilaterală. în prezent, această 
țară produce mașini, tractoare, 
avioane de transport, elicoptere și 
diverse utilaje agricole ; ea dis
pune. totodată, de o serie de ma
terii prime de bază pentru indus
trie. S-a acordat atenție dezvoltării 
tuturor regiunilor țării.

In continuarea articolului se sub
liniază că Partidul Comunist Român 
joacă rolul conducător în toate do
meniile. iar în cadrul Frontului 
Democrației și Unității Socialiste 
cetățenii din toate sferele de acti
vitate participă la viața politică a 
țării și contribuie la dezvoltarea ei.

Referindu-se apoi la dezvoltarea 
agriculturii în țara noastră, autorul 
relevă accentul pus pe irigații. Din- 
tr-un total de 10 milioane hectare 
de terenuri cultivabile — se arată 
— 3,5 milioane hectare sînt de pe 
acum irigate. Se preconizează ca 
pînă în 1990 suprafețele irigate să 
totalizeze 5,5 milioane hectare. în 
județul Constanța, de pildă, sînt 
irigate 80 la sută din terenurile cul
tivabile. Aici s-au dezvoltat, de 
asemenea, ramuri, cum sînt con
strucțiile de mașini, industria pe
trolieră, a hîrtiei. a îngrășăminte
lor. a produselor petrochimice. Șan
tierul naval de Ia Constanta poate 
construi tancuri petroliere cu o ca
pacitate de 150 000 tone.

în legătură cu ..magistrala albas
tră" — Canalul Dunăre — Marea 
Neagră — autorul scrie: Acest canal 
a fost un vechi vis al românilor, dar 
nu a putut fi realizat decît în 
România socialistă, sub conducerea 
președintelui Nicolae Ceaușescu. 
Importanța sa rezidă nu numai în 
faptul că navele care circulă pe 
Dunăre pot ajunge la Constanta mai 
devreme cu o zi și jumătate, ci și 
în faptul că el realizează o legătură 
între Marea Neagră și Marea Nor
dului.

Tinerii, inclusiv studenții, au con
struit 10 km din canal și am con
statat, cu ocazia vizitei noastre, că 
tinerii studenți participă în mare 
număr la activitatea de construcție 
din țara lor. Ei participă la munci 
agricole, precum și la înfrumuse
țarea capitalei tării, orașul Bucu
rești.

Autorul înfățișează. în încheiere, 
chipul nou al Capitalei, prezentînd, 
în acest context, lucrările de ame
najare complexă a rîului Dîmbovi
ța și subliniind că Bucureștiul 
urmează să fie legat de Dunăre 
printr-un canal navigabil.

UN MARE OM DE STAT, 
PERSONALITATE POLITICĂ PROEMINENTĂ

Sub titlul „Președintele 
Nicolae Ceaușescu — promotor 
neobosit al cauzei păcii", revista 
„TIMES INTERNATIONAL", ce a- 
pare în Nigeria, inserează un amplu 
articol, în care evidențiază puterni
ca personalitate a șefului statului 
român. Articolul, care este în
soțit de motoul „Președintele 
Nicolae Ceaușescu a, atras întot
deauna atenția asupra pericolului 
escaladării cursei înarmărilor nu
cleare, a confruntării nucleare, în
deosebi in Europa, care s-ar putea 
transforma inevitabil intr-un război 
mondial", subliniază, între altele : 
„Politica externă a României socia
liste, vizînd statornicirea în întrea
ga lume a unui sistem durabil de 
relații noi, de pace, securitate și' 
colaborare, poartă amprenta gindirii 
novatoare și umaniste a președin
telui Nicolae Ceaușescu. O analiză 
atentă a declarațiilor, interviurilor 
și luărilor de poziție ale acestui om 
politic de talie mondială relevă 
faptul că președintele României a 
fost primul care a elaborat un sce
nariu al consecințelor ce ar decurge 
din refuzul angajării de negocieri 
serioase și oneste pentru înfăptui
rea dezarmării, în primul rind nu
cleare, din continuarea politicii de 
forță, în special a politicii de igno
rare a suveranității altor națiuni și 
de amestec în treburile interne ale 
altor popoare, care pețiclitează 
pacea globală. Președintele Româ
niei a susținut întotdeauna cu 
fermitate că dezarmarea și destin
derea sînt problejne atît de vitale, 
ce interesează întreaga omenire, 
incit ele nu pot fi lăsate numai în 
seama marilor puteri, țările mici 
și mijlocii fiind chemate să-și 
aducă propria contribuție în aceste 
domenii, deoarece ele sînt afectate 
în cel mai înalt grad de cursa înar
mărilor.

România este țara care a luat 
hotărirea — ca urmare a inițiativei 
președintelui ei — să reducă în mod 
unilateral, cu 5 la sută, armamen
tele, efectivele și cheltuielile sale 
militare, hotărîre validată printr-un 
referendum desfășurat la 23 noiem
brie 1986.

Fără nici o îndoială, neobosita și 
consistenta activitate a președin
telui Nicolae Ceaușescu în favoarea 
păcii, împotriva terorii și șantaju
lui nuclear a vitalizat și vitalizează 
în mare măsură conștiința antirăz
boinică a popoarelor. Prin glasul 
prestigios al președintelui ei, Româ
nia a adus șl aduce în continuare 
contribuții esențiale la abordarea 
problemei fundamentele și strin
gente a dezarmării, în primul rind 
a dezarmării nucleare. Nu demult, 
opiniile realiste ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu s-au făcut au
zite în cadrul Conferinței pentru 
dezarmare de la Geneva, unde a 
fost prezentată chemarea șefului 
statului român de a se trece neîn- 
tîrziat la acțiuni concrete de dezar
mare, și în primul rind la dezar
marea nucleară.

Prin glasul președintelui ei. 
România atrage atenția asupra ne
cesității abordării complexe a pro
blemelor dezarmării, în cadrul unui 
program cuprinzător, care, o dată 
cu măsurile de dezarmare nuclea
ră, să vizeze reducerea substanțială 
a armamentelor convenționale si a 
tuturor tipurilor de arme, a efec
tivelor și bugetelor militare, astfel 
incit, pînă în anul 2000. să se rea
lizeze o reducere a acestora cu cel 
puțin 50 la sută.

Numeroaselor propuneri și iniția
tive ale României în direcția înfăp
tuirii dezarmării și păcii li se a- 
daugă și aceea, prezentată Confe
rinței pentru dezarmare de la Ge
neva. privind încheierea unui tra
tat international asupra interzice
rii tuturor experiențelor cu arma 
nucleară. De asemenea. România 
acționează pentru elaborarea unei 
convenții internaționale asupra in
terzicerii si eliminării armelor chi
mice. Ca tară europeană. România 
contribuie activ la realizarea unui 
climat de securitate și pace în Eu
ropa. propunind la reuniunea ge- 
neral-europeană de la Viena o se
rie de măsuri a căror aplicare este 
de natură să ducă la creșterea 
încrederii între statele continentu-

EFORTURI PENTRU DEZVOLTAREA 
RELAȚIILOR DE BUNĂ VECINĂTATE

„Buna vecinătate — imperativ al 
timpurilor noastre" — este titlul 
unui articol publicat de ziarul 
„CYPRUS MAIL", în care se sub
liniază : România a chemat întrea
ga comunitate internațională la 
aplicarea uneia dintre cele mai

.. .
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Iul, Ia garantarea păcii în această 
regiune a lumii.

Datorită activității și inițiativelor 
sale curajoase pentru asigurarea 
dreptului fundamental al oameni
lor la viată, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a impus in 
conștiința opiniei publice interna
ționale nu numai ca o personali
tate politică proeminentă, care si-a 
asumat o responsabilitate nemijlo
cită pentru cauza păcii, ci. mai pre
sus de toate, ca un marg om de 
stat. care, prin gîndirea si acțiunea 
sa, slujește cu profund devotament 
interesele supreme ale poporului 
său. Tocmai de aceea eforturile 
sale neobosite pentru mobilizarea 
opiniei publice, a maselor largi 
populare, a tuturor forțelor iubi
toare de pace la lupta pentru 
dezarmare si pace se bucură de o 
amplă audientă internațională". — 
se arată în încheierea articolului.

Sub titlul „O aspirație vitală 
spre pace și dezarmare", ziarul si
rian „TISHREEN". referindu-se la 
faptul că. în actualul context inter
national. este necesară impulsiona
rea cursului spre destindere, evi
dențiază :

România, pornind de la o anali
ză profundă și realistă a situației 
internaționale actuale, consideră că 
astăzi, mai mult ca orieînd. se im
pun cu tărie colaborarea si unita
tea de acțiune ale tuturor forțelor 
iubitoare de pace, ale tuturor oa
menilor de bună credință, hotărîtl 
să militeze pentru promovarea 
obiectivelor comune, de importantă 
primordială pentru Terra, cum sînt 
independenta, securitatea, dezar
marea. înțelegerea reciprocă, pacea. 
De aceea, politica externă a Româ
niei este călăuzită de ferma con
vingere a președintelui său că stă 
în puterea popoarelor ca. acționînd 
unite, să oprească accentuarea în
cordării internaționale, să asigure 
solutionarea pe calea tratativelor 
politice a problemelor litigioase, să 
înfăptuiască politica de destindere, 
pace și colaborare în întreaga 
lume.

în încheierea articolului, ziarul 
sirian arată : Conștientă de primej
dia pe care o implică această stare 
anormală de lucruri și din dorința 
de a contribui la mobilizarea tutu
ror energiilor vitale pentru stăvi
lirea unei noi conflagrații mondia
le. România a elaborat un program 
cuprinzător de . acțiune pentru 
dezarmare, care definește măsuri 
menite să ducă treptat Ia înfăptui
rea dezarmării generale. în primul 
rind nucleare, de care depinde în
suși viitorul planetei noastre. Re
ducerea cheltuielilor militare, utili
zarea fondurilor astfel economisite 
în scopul progresului și dezvoltării, 
folosirea cuceririlor geniului uman 
exclusiv în slujba păcii, trecerea la 
măsuri concrete de eradicare a fla
gelului armelor — tot atîtea 
obiective fundamentale ale vremii 
în care trăim — constituie osatura 
tuturor inițiativelor de pace ale 
României.

vechi norme de conduită în relați
ile interumane în general și în cele 
internaționale în particular — buna 
vecinătate. Inițiativa României a 
avut un larg ecou la Q.N.U. înce- 
pînd din 1979, cind această tară a 
avansat proiectul de rezoluție asu

pra dezvoltării și întăririi bunei 
vecinătăți, susținut de alte state 
reprezentind toate regiunile geo
grafice ale lumii. Proiectul pro
pus de România în 1979 a fost a- 
doptat prin consens de Adunarea 
Generală a O.N.U. la sfîrșitul anu
lui 1986.

în esență, conceptul românesc 
conferă bunei vecinătăți meritul de 
a proteja valori politice vitale, cum 
sînt : libertatea, suveranitatea, in
dependența și securitatea țărilor 
vecine, însăși ființa lor națională.

în ceea ce o privește — arată zia
rul cipriot — România a ^promovat 
și promovează in mod consecvent 
relații de bună vecinătate cu toate

ROL DE PIONIERAT IN PROMOVAREA
NOII ORDINI ECONOMICE INTERNAȚIONALE

alt articol, intitulatîntr-un ... .. , ______
„România — poziție fermă in spri
jinul unei noi ordini economice in
ternaționale", același ziar prezintă 
în mod detaliat principiile, acțiu
nile și măsurile țării noastre în di
recția realizării acestui deziderat al 
contemporaneității..

In concepția României — arată 
ziarul cipriot — pentru instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale sint necesare : eliminarea 
vechilor relații de inechitate și asu
prire a unor popoare de către al
tele ; lichidarea politicii imperialis
te, colonialiste și neocolonialiste ; 
stabilirea unor relații interstatale 
bazate pe deplina egalitate, pe 
dreptul fiecărui popor de a fi stă- 
pîn pe propriile sale avuții națio
nale, de a decide în mod suveran 
asupra utilizării lor ; respectarea 
dreptului fiecărei națiuni de a-și 
alege sistemul social pe care îl do
rește, fără nici un amestec din afa
ră, a dreptului la dezvoltare so- 
cial-economică de sine stătătoare.

în continuare se relevă că la se
siunea specială a O.N.U. cu privire 
la noua ordine economică interna
țională, România a avansat propu
neri și inițiative de largă audiență, 
între care promovarea unei puter
nice activități productive în țările 
în curs de dezvoltare ; accelerarea 
procesului de industrializare și mo
dernizare a agriculturii în aceste 
țări ; instituirea de noi mecanisme 
pentru asigurarea unor raporturi 
echitabile, avînd la bază criterii e- 
conomice, între prețurile produse
lor de bază, materiilor prime, ener
giei, produselor agroalimentare, pe 

. de o parte, și ale produselor pre
lucrate, pe de altă parte ; adop
tarea unor măsuri pentru reducerea 
uriașei datorii externe a țărilor în 
curs de dezvoltare ; liberalizarea 
cemertulu; ; crearea unui fond, dț; 
dezvoltare cu contribuția economi
ilor realizate prin reducerea chel
tuielilor militare.

într-un document oficial difuzat 
la cea de-a 41-a sesiune a Adunării 
Generale ă O.N.U., România este 
de părere că trebuie elaborat un 
program care să includă anularea 
datoriilor țărilor mai sărace și o 
reducere substanțială a datoriilor 
altor țări în curs de dezvoltare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
— subliniază „Cyprus Mail" — a 
arătat în repetate rîndurl că dez
voltarea în continuare a țărilor 
industrializate este legată direct de 
progresul economic al țărilor în 
curs de dezvoltare. Interdependența 
mai mare a făcut din țările în curs 
de dezvoltare un factor al creșterii 
economice globale. Pînă cind nu se 
va ajunge la abolirea subdezvoltă
rii, dezvoltarea în ansamblu, inclu
siv a țărilor industrializate, este 
de neconceput.

Există condiții și un interes larg 
de desfășurare a unui dialog- in
ternațional în problemele dezvoltă
rii blocat timp de mulți ani. Nego
cierile globale pot și trebuie să 
ducă la soluții concertate, reciproc 
acceptabile. Toate acestea vin în 
sprijinul caracterului de mare ac
tualitate al propunerii președintelui 
Nicolae Ceaușescu de organizare a 
unei conferințe internaționale a 
țărilor dezvoltate și în curs de 
dezvoltare, sub egida O.N.U., avînd 
ca scop realizarea unui acord asu
pra căilor de depășire a gravelor 
probleme ale economiei mondiale, 
pentru lichidarea subdezvoltării și 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale, conchide arti
colul.

Concepției novatoare a Româ
niei socialiste, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu în problemele 
raporturilor economice internațio
nale îi consacră un amplu articol 
și ziarul marocan de mare tiraj 
„LE MATIN DU SAHARA". Inti
tulat „România — președintele 
Nicolae Ceaușescu consideră că 
noua ordine economică mondială 
constituie o legitate a lumii con
temporane", articolul relevă : 

statele europene, fiind una dintre 
cele mai active țări în procesul ini
țiat de Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa. De fapt, 
acțiunile și inițiativele României 
in favoarea instaurării unui climat 
de pace și securitate pe continent, 
a unei cooperări productive a ce
lor 35 de state participante la Con
ferința pentru securitate și coope
rare în Europa sînt bine cunoscute.

în zona geografică în care este 
situată, România avansează în mod 
permanent propuneri constructive, 
avînd ca scop transformarea Bal
canilor într-o zonă fără arme nu
cleare și chimice, a păcii și bunei 
vecinătăți.

s
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Opera soclal-politică a președin
telui României, Nicolae Ceaușescu, 
în care sînt cuprinse vaste domenii 
ale cunoașterii, de la economie la 
științe politice și ideologice, de la 
istorie la morală și drept, 
abordează în profunzime pro
bleme complexe. Dar nu numai 
atît. în lucrările președintelui 
Nicolae Ceaușescu răspunsurile la 
problemele care frămîntă contem
poraneitatea nu rămîn în plan teo
retic. Ele se reflectă puternic în 
politica externă a României, în 
acțiunile acestei țări pentru o nouă 
ordine economică mondială.

De ce o nouă ordine 7 Pentru că 
cea veche s-a perimat și nu mai 
corespunde noilor realități. Tot mai 
multi șefi de stat, tot mai multi 
oameni politici și de știință gin- 
desc așa. Și sînt tot mai numeroa
se propunerile pentru o nouă orga
nizare a raporturilor economice.

Dar și aici, ca în atîtea alte 
domenii, concepțiile și demersurile 
președintelui Nicolae Ceaușescu au 
calitatea pionieratului, fiind avan
sate cu mult timp înainte ca ideea 
să se fi impus comunității inter
naționale. Novatoare și profund

PREZENȚĂ ACTIVĂ ÎN CIRCUITUL 
SCHIMBURILOR MONDIALE

„România In schimburile econo
mice internaționale" este titlul 
unui articol apărut în „INDONE
SIA TIMES", în care se relevă, 
între altele : „Programele de dez
voltare a României în perioada 
1986—1990 marchează revenirea la 
rate susținute de creștere econo
mică. Prin eforturi considerabile 
depuse pentru creșterea exporturi
lor și reducerea importurilor, prin 
aplicarea de programe speciale de 
economisire a energiei și asimila
re a produselor care erau obținute 
din exterior, România a reușit să 
mențină o rată de creștere rezo
nabilă (în comparație cu standar
dul internațional în această pe
rioadă).

Astfel de realizări au deschis noi 
căi de creștere a schimburilor ex
terne și lărgire a piețelor României 
pe plan internațional, care au de
terminat un mare interes în rîn- 
dul partenerilor străini. Pentru 
dezvoltarea legăturilor sale econo
mice cu alte țări, România pune 
la bază schimburile în contrapar
tidă, extinderea continuă a rela
țiilor comerciale pe termen lung, 
indiferent de fluctuația cursurilor 
valutare, conjunctura pieței și 
constrîngerile impuse de sistemele 
de creditare.

România vede ca o posibilitate de 
a depăși criza economică mondială 
intensificarea, și nu limitarea, 
schimburilor comerciale.

România se pronunță pentru e- 
liminarea barierelor artificiale și 
a oricăror discriminări în procesul 
schimburilor economice interna
ționale, pentru un acces larg al 
produselor țărilor în curs de dez
voltare pe piețele1 internaționale și 
facilitarea reeșalonării datoriei ex
terne — ca singure opțiuni pentru 
sporirea schimburilor, precum și 
pentru o creștere pe ansamblu a e- ' 
conomiei mondiale.

De- 
ce au 
men- 
Unul

științifice, ele s-au dovedit în de
plină concordantă cu realitățile, 
cu cerințele și exigentele actuale, 
cîștigînd pe parcursul timpului o 
largă audientă. încă în 1975, 
președintele Nicolae Ceaușescu se
sizase evoluția reală cu care ome
nirea se va confrunta în a doua 
jumătate a deceniului al optulea și 
atrăgea atenția asupra necesității 
unor înnoiri radicale, pentru evita
rea unei grave crize economice, iar 
criza s-a produs.

Care sînt cauzele crizei ? 
sigur, sint numeroși factorii 
determinat declanșarea ei. o 
țin și chiar o amplifică, 
dintre acești factori, fundamental 
desigur, este perpetuarea unei 
ordini economice învechite. Sînt 
numeroase luările de poziție în 
care președintele Nicolae Ceaușescu 
a subliniat acest adevăr. începînd 
de atunci. din 1975, concepția 
românească despre noua ordine 
economică internațională s-a Îm
bogățit continuu.

în gîndirea președintelui Româ
niei. asigurarea progresului real al 
tuturor statelor reprezintă nu 
numai scopul final al noii ordini 
economice mondiale, dar și o nece
sitate obiectivă a vremii noastre. 
Menținerea decalajelor este gene
ratoare de criză. Cel mai puternic 
afectate sînt statele lumii a treia. 
Dar realitățile actuale și perspecti
vele de desfășurare a fenomenelor 
se răsfrâng' inclusiv asupra state
lor industrializate. Criza este 
globală. Și — așa cum în repetate 
rîndurl a subliniat șeful statu1 ui 
român — și soluțiile trebuie să fie. 
în mod logic, globale.

între factorii care frînează pro- 
■ cesul dezvoltării reale a tuturor 

țărilor se înscriu în concepția 
românească. în prim-plan, datori
ile externe. Volumul lor uriaș, de 
peste o mie de miliarde dolari, 
constituie o barieră în calea înain
tării pe coordonatele progresului. 
Este firesc, așadar. consideră 
România, ca soluționarea datori
ilor externe să fie o condiție fun
damentală a noii ordini economice 
mondiale.

Președintele României a făcut 
propuneri concrete pentru reduce
rea sau lichidarea acestor datorii, 
in temeiul unui acord global intre 
tarile dezvoltate și cele în curs de 
dezvoltare, dar mai cu seamă pen
tru restructurarea sistemului mo
netar internațional pe baze echita
bile.

Opțiunile românești pentru o 
nouă ordine economică mondială, 
întemeiate 
novatoare 
Ceaușescu, 
se bucură 
întreagă.

pe concepțiile de esență 
ale președintelui 

au un puternic ecou șl 
de aprecieri în lumea

■

în contextul creșterii interdepen
dențelor economice, cind participa
rea fiecărei țări la diviziunea in
ternațională a muncii este obiectiv 
determinantă, reprezintă o condiție 
pentru progres, România intențio
nează să-și amplifice și să-și di
versifice cooperarea economică și 
schimburile cu toate țările, indife
rent de mărime, potențial, nivel de 
dezvoltare, așezare geografică și 
sistem social-politic. România își 
bazează relațiile sale economice pe 
principiile independenței naționale 
și suveranității, respectării egali
tății in drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re
ciproc.

în decursul anilor, schimburile 
economice ale României cu cele
lalte țări au crescut substanțial. 
De asemenea, și-a diversificat pie
țele, România avînd relații econo
mice cu 150 de țări.

în continuarea tendințelor 
acești ani. România sprijină
mele moderne de cooperare în pro
ducție, știință și tehnologie cu 
alte țări, inclusiv pe terțe piețe, 
acțiuni de specializare, constituirea 
de societăți mixte și altele, în ge
neral promiovind relațiile econo
mice pe termen lung, pe baze sta
bile și acorduri de cooperare" — se 
arată in încheiere.

din 
for-

(Agerpres)

^AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

CONGRES. în capitala Chinei au 
început lucrările celui de-al VI-lea 
Congres al organizației municipale 
din Beijing a Partidului Comunist 
Chinez, transmite agenția China 
Nouă. La lucrări iau parte peste 
700 de delegați, care îi reprezintă 
pe cei 860 000 de membri de partid 
din Beijing. Raportul de activitate 
a fost prezentat in deschiderea lu
crărilor de Li Ximing, secretarul 
comitetului municipal Beiiing al 
P.C. Chinez, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez.

ALEGERI. în Belgia au avut loc, 
duminică,, alegeri generale antici
pate. Cei aproximativ șapte milioa
ne de belgieni cu drept de vot s-au 

prezentat la urne pentru desem
narea celor 212 membri ai Camerei 
Reprezentanților și a celor 183 de 
membri ai Senatului. După cum 
s-a anunțat, alegerile generale an
ticipate au fost determinate de 
demisia guvernului lui Wilfried 
Martens, la 15 octombrie.

SITUAȚIA DIN TERITORIILE 
ARABE OCUPATE. Șase persoane 
au fost rănite, dintre care două se 
află în stare gravă, în cursul 
ciocnirilor ce au avut loc între 
demonstranții palestinieni și soldați 
israelieni în sectorul Gaza, infor
mează agențiile de presă. O situa
ție tensionată continuă să se men
țină în localitățile Khan Yunis, 

Dei al Balah și Rafah, ca și în 
orașul Nablus. Autoritățile israe- 
liene au trimis noi trupe pentru a 
menține controlul asupra situației. 
Pe de altă parte. în Consiliul de 
Securitate al O.N.U. au loc dezba
teri în legătură cu înrăutățirea 
situației din teritoriile arabe ocu
pate. transmite agenția palestiniană 
de presă W.A.F.A.

DIVERGENȚELE DINTRE C.E.E. 
ȘI S.U.A. La Bruxelles au luat 
sfîrșit consultările comerciale din
tre C.E.E. și S.U.A.. desfășurate la 
nivel ministerial. Problemele dezbă
tute au fost cele privind exportu
rile agricole și concurenta în do
meniul aviației civile. Șefii delega
țiilor au recunoscut că divergen
tele dintre cele două părți se men
țin și nu există perspectiva solu
ționării lor într-un viitor apropiat. 
Totodată, participants vest-euro- 
peni și-au exprimat îngrijorarea 
față de scăderea puternică a cursu
lui dolarului.

INTERVIU. într-un interviu acor
dat ziarului „Al Ittihad" din Emi
ratele Arabe Unite, președintele 
Egiptului, Hosni Mubarak, a afirmat 
că tara sa nu va participa separat 
Ia preconizata conferință interna
țională de pace în Orientul Mijlo
ciu — relatează agenția MENA. 
„Solidaritatea arabă constituie sin
gura soluție", a spus el. Totodată, 
președintele Mubarak a precizat că 
„suveranitatea Egiptului asupra 
teritoriului Taba nu constituie un 
obiect de tîrguieli",

LA MANAGUA a început cea 
de-a V-a Adunare națională a sin
dicatelor din Nicaragua. Inaugurînd 
lucrările, secretarul general al 
Centralei sandiniste a muncitorilor, 
Lucio Jimenez, a relevat situația 
dificilă a economiei țării, generată, 
îndeosebi, de actele de violență și 
subversiune săvirșite de forțele 
contrarevoluționare sprijinite din 
exterior. El a evidențiat larga parti
cipare a oamenilor muncii Ia efor-, 
turile de sporire a producției și de 
soluționare a problemelor sociale.

ÎNTREVEDERE. Președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P.S. 
Albania, Adil Carcani, a avut o în
trevedere. la Tirana, cu secretarul 
federal pentru comerțul exterior al 
R.S.F. Iugoslavia, Nenad Krekici, 
conducătorul delegației guverna
mentale comerciale iugoslave aflate 
într-o vizită în capitala albaneză. 
Cu prilejul vizitei a fost semnat 
protocolul guvernamental privind 
schimburile de mărfuri și plățile pe 
anul 1988.

SENATUL S.U.A. a aprobat un 
nou ajutor financiar de nouă mi
lioane de dolari pentru forțele 
contrarevoluționare care operează 
în Nicaragua. Alte șase milioane 
de dolari au fost alocați pentru a- 
sigurarea transportului acestor a- 
jutoare.

EXPERIENȚA NUCLEARA. La 
13 decembrie, pe poligonul din zona 
Semipalatinsk din Uniunea Sovie
tică a fost efectuată o explozie nu
cleară subterană cu puterea de 
20—150 kilotone. în scopul perfec

ționării tehnicii militare — relatea
ză agenția T.A.S.S.

LA CIUDAD DE MEXICO au 
Început, sîmbătă, lucrările celui 
de-al XIII-lea Congres al Partidu
lui Popular Socialist din Mexic. 
Raportul referitor la situația poli
tică și economică internă, precum 
și cu privire la problemele majo
re ale vieții internaționale a fost 
prezentat de Jorge Cruisckshank, 
secretar general al C.C. al P.P.S.

ÎN SPRIJINUL PATRIOȚILOR 
SUD-AFRICANI. într-o alocuțiune 
rostită cu prilejul celei de-a 24-a 
aniversări a independenței Kenyei, 
președintele acestei țări. Daniel 
Arap Moi, a declarat : „Noi nu pu
tem să ne bucurăm deplin de pace, 
atît timp cît frații noștri din Afri
ca de Sud și Namibia continuă să 
fie oprimați, iar drepturile lor 
fundamentale negate de către re
gimul minoritar rasist de la Pre
toria". în context, șeful statului 
kenyan a cerut autorităților sud- 
africane eliberarea din închisoare 

a liderului Congresului Național 
African. Nelson Mandela, aflat in 
stare de detenție de peste 20 de 
ani, și a celorlalți deținuți politici.

TEST CU O RACHETA „TRI- 
DENT-2". De la Cape Canaveral a 
fost lansată o rachetă intercontinen
tală „Trident-2“ către o zonă si
tuată în Oceanul Atlantic. Lansa
rea rachetei — considerată una din
tre cele mai distrugătoare fabricate 
în S.U.A. — fusese amînată cu o 
lună. Acesta a fost al optulea test 
cu o rachetă de acest tip. dintr-o 
serie de 20 prevăzute de Pentagon.

ÎNTÎLNIRE. Secretarul gene
ral al Organizației Conferinței Isla
mice (O.C.I.). Sharifuddin Pirzada, 
a avut la Amman o întrevedere cu 
ministrul iordanian de externe, 
Taher EI Masri. Discuțiile s-au 
concentrat asupra problemelor lega
te de pregătirea celei de-a l’-a 
reuniuni a miniștrilor de externe 
din țările islamice, programată să 
aibă loc la 21 martie, anul viitor, în 
capitala Iordaniei.
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