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© Oamenii muncii din agricultură raportează încheierea
recoltării unor culturi și obținerea de producții mari
la hectar
© Noi colective muncitorești din economie raportează
obținerea unor importante rezultate în îndeplinirea și
depășirea sarcinilor de plan pe acest an și din actualul
cincinal
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în climatul de angajare revoluționară, in care întregul partid și popor iși exprimă deplina adeziune față de realegerea
tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea, in funcția supremă de secretar general al partidului

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU,

a efectuat o vizită de lucru in unități
agricole și industriale din județul Ialomița

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
a efectuat o vizită de lucru în unităti
ale industriei alimentare din Capitală

experiența acumulată privind cul
tivarea in rînduri dese a po
rumbului. De asemenea, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. apreciind mo
dul in care au fost aplicate lu
crările de întreținere, ca și starea
foarte bună a culturii, a indicat să
se treacă mai hotărît la irigarea prin
brazdă, care asigură utilizarea in
tegrală a apei, reducerea cheltuieli
lor, precum și un important spor de
producție și o eficiență economică
mai mare.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
cerut ministrului agriculturii, Gheorghe David, celorlalți factori de răs
pundere și specialiști prezenți să ia
măsuri și să asigure, intr-un timp
cit mai scurt, mijloacele mecanice
de recoltare a culturilor de porumb
cu densitate mai mare, astfel incit
cel puțin 80 la sută din suprafețe,
pe ansamblul țării, să fie recoltate
mecanizat.
Secretarul general al partidului
s-a interesat de munca și rezultatele
obținute de țăranii cooperatori. Prin
cuvinte spuse din inimă, cooperatorii
prezenți la lucru au subliniat că re
coltele din acest an sînt incompara
bile cu cele din trecut, ceea ce le
asigură lor și familiilor lor condiții
tot mai bune de viață.
In timpul vizitei s-au făcut măsu
rători și la recolta de sfeclă de za
hăr. estimindu-se că se vor obține
130 000—140 000 kg sfeclă la hectar.
In încheierea vizitei, adresindu-se
țăranilor cooperatori, mecanizato
rilor. tuturor celor prezenți tova
rășul Nicolae Ceaușescu a spus :

Dragi tovarăși,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România,
împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, a efectuat, dumi
nică, 1 octombrie, o vizită de
lucru în unități agricole și in
dustriale din județul Ialomița.
Desfășurată în atmosfera de pu
ternică efervescență politică generată
de dezbaterea în întregul partid și cu
întregul popor a documentelor pro
gramatice pentru Congresul al XIVlea, de intensă muncă creatoare și
fermă angajare patriotică, revoluțio
nară, ce caracterizează această peri
oadă premergătoare marelui forum
al comuniștilor români, vizita a pri
lejuit o analiză cuprinzătoare a re
zultatelor obținute de oamenii mun
cii ialomițeni în îndeplinirea preve
derilor de plan pe acest an și pe în
tregul cincinal. Au fost examinate, in
spiritul orientărilor și indicațiilor
secretarului general al partidului, la
recenta ședință a Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., acțiunile
întreprinse în vederea realizării
exemplare a importantelor sarcini ce
revin județului Ialomița in agricul
tură, in industrie, în celelalte sectoa
re de activitate, stabilindu-se, tot
odată, măsurile ce se impun a fi luate
pentru ridicarea la un nivel superior
de calitate și eficiență a întregii ac
tivități, pentru înfăptuirea, in cele
mai bune condiții, a planurilor și
programelor de dezvoltare economico-socială a țării.
Pretutindeni, pe parcursul vizitei,
tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu au fost
înconjurați cu multă însuflețire și
căldură de cooperatori și mecaniza
tori, de muncitori și specialiști, care
au exprimat bucuria nemărginită de
a-i avea din nou în mijlocul lor, în
treaga recunoștință pentru grija per
manentă ce o acordă înfloririi necon
tenite a județului Ialomița, a întregii
țări.
Mîndrl de tot ce s-a înfăptuit măreț
și durabil în județul lor, care, ase
menea tuturor zonelor țării, a cunos
cut tn anii construcției socialiste, în
deosebi după Congresul al IX-lea al
P.C.R., profunde prefaceri înnoitoa
re, rod al politicii științifice a parti
dului și statului nostru de repartiza
re armonioasă, echilibrată a forțelor
de producție pe întreg teritoriul pa
triei, toți cei ce muncesc și trăiesc
în această parte a țării au reafirmat,
într-o impresionantă unitate de gînd
și voință cu întregul popor, deplina
aprobare față de Hotărîrea Plenarei
C.C. al P.C.R. privind propu
nerea de realegere a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, la cel de-al XIVlea Congres, în suprema funcție de
secretar general al partidului, cu con
vingerea că aceasta constituie garan
ția înaintării neabătute a scumpei
noastre patrii pe drumul luminos al
socialismului și comunismului.
Răspunzind unei scrisori trimise de
cooperatorii din comuna Gheorghe
Doja, care au adresat tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu invitația de a vizita lanu
rile de porumb ale COOPERA

TIVEI AGRICOLE DE PRO
DUCȚIE din localitate, dialogul
de lucru a început pe ogoarele aces

tei puternice unități din cîmpia
Bărăganului, care se prezintă, și de
această dată, cu rezultate deosebite
atît în cultura plantelor de cîmp, cit
și in zootehnie, în celelalte ramuri
de activitate.
Bucuroși de a se întîlnl din nou cu
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu
tovarășa Elena Ceaușescu, mii de lo
cuitori ai comunei, aflați pe cîmp, la
stringerea recoltei și la efectuarea
altor lucrări specifice de sezon, au
făcut o entuziastă și călduroasă pri
mire. Cooperatori și mecanizatori, ti
neri și vîrstnici, cu emoția revederii,
au ovaționat îndelung și au scandat
cu însuflețire numele partidului și al
secretarului său general.
In această zi de octombrie însorit,
ei au venit pentru a raporta secreta
rului general al partidului că, de la
prima sa vizită din vara anului 1965,
muncind cu dăruire și pricepere, co
operatorii din comuna Gheorghe Doja
au sporit an de an producțiile obți
nute, recoltele din 1989 fiind cu mult
superioare celor din anii precedenți,
la nivelul obiectivelor noii revoluții
agrare.
La
sosire,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu au fost întîmpinați de primul-secretar ăl comitetului județean
de partid, Alexandrina Găinușe, care,
în numele comuniștilor, al tuturor
locuitorilor județului, le-a adresat un
călduros bun venit

O formație alcătuită din membri
ai gărzilor patriotice și ai detașamen
telor de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei a prezentat
onorul.
După tradiționala pîine și sare, ex
presie a ospitalității și bucuriei, gru
puri de pionieri și șoimi ai patriei,
de tineri au oferit tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu, cu adincă emoție și
profund respect, flori.
Președintele cooperativei, Constan
tin Călin, a raportat secretarului ge
neral al partidului că unitatea a reali
zat în acest an producții bune de grîu,
floarea-soarelui, soia, ricin, iar cul
turile de toamnă, unde recoltarea se
află în plină desfășurare, se prezintă
foarte bine. Secretarul general al
partidului a fost invitat să viziteze un
lan cultivat cu hibridul de porumb
Fundulea 420. Gazdele au informat că
a fost aplicată indicația dată Ia pre
cedenta vizită, din octombrie 1988, de
a se cultiva în mod experimental o
solă cu porumb cu o densitate mai
mare. Acum, cind a venit momentul
recoltării — a spus președintele co
operativei — putem raporta că vom
obține în medie producții superioare
celor de pe solele-martor.
Examinînd cu atenție modul în care
se prezintă lanul, secretarul general
al partidului a cerut ca. anul viitor,
să se extindă în cooperativă

Am primit de la președintele coo
perativei invitația să vedem recoltele
de porumb. Am constatat cu multă
satisfacție că recolta este chiar mai
mare decit a apreciat-o președintele
cooperativei. Practic, in sola aceasta
se pot obține peste 40 000 kg știuleți
la hectar. Sfecla pe care am văzut-o
asigură peste 140 000 kg la hectar.
Aș dori să adresez felicitări tuturor
cooperatorilor pentru rezultatele bune
la grîu - peste 10 000 kg Ia hectar
-, la celelalte culturi și vă urez să
obțineți recolte și mai frumoase. Aceasta asigură .creșterea veniturilor
in natură și bani tuturor cooperatori
lor, dar asigură și creșterea contri
buției unității la fondul centralizat al
statului, la
dezvoltarea economică
generală a patriei. Acum, pe baza
realității, a recoltelor obținute, putem
să vedem ce înseamnă noua revolu
ție agrară. De la recoltele așa cum
erau in trecut la recoltele de azi, de
40 tone porumb, și de 10 tone griu
la hectar, distanțele sint mari. Anul
viitor, cooperativa trebuie să candi
deze la un loc fruntaș și la griu. In
acest an avem
cooperative cu 12
tone griu la hectar. Obiectivul este
să obținem 15 000 kg griu la hectar
și 50 000 kg porumb la hectar. Și
cooperatorii din comuna Gheorghe
Doja - așa cum știu că munciți,

(Continuare în pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, a făcut, luni dimineața, o vizită de lucru în unități ale in
dustriei alimentare din Capitală.

Intilnirea secretarului general al
partidului cu colectivele de oa
meni ai muncii de la ÎNTRE

PRINDEREA DE PRODUSE
ZAHAROASE BUCUREȘTI
do la ÎNTREPRINDEREA de
SUCURI Șl BĂUTURI RĂ
CORITOARE a pus, incă o dată,
în evidentă atenția deosebită ne care
o acordă — alături de celelalte ra
muri și sectoare ale economiei națio
nale — dezvoltării și modernizării
industriei alimentare, căreia îi revine
un rol însemnat in realizarea nrogramelor privind ridicarea continuă
a nivelului de trai, a calității vieții
întregului nostru nonor.
Analiza desfășurată în unitățile
vizitate a cuprins probleme impor
tante pentru activitatea din acest
domeniu, punindu-se accentul ne
creșterea și diversificarea producției,
pe îmbunătățirea permanentă a ca
lității produselor zaharoase, care tre

buie să asigure — potrivit obiecti
velor stabilite — valorificarea cit
mai eficientă a producțiilor reali
zate în agricultură, să satisfacă. în
condiții tot mai bune, cerințele de
consum ale populației. în concor
dantă cu prevederile programelor de
autoaprovizionare.
Pretutindeni în unitățile vizi
tate, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a fost întimpinat cu entuziasm și
bucurie. Prin puternice aplauze și
urale, prin flori oferite cu dragoste,
prin multe alte emoționante mani
festări, colectivele de oameni ai
muncii din aceste întreprinderi au
dat glas profundei satisfacții de a se
întîlni cu secretarul general al parti
dului, de a-i putea raporta despre
activitatea și preocupările lor, de
a-i exprima recunoștința pentru tot
ceea ce a făcut și face spre binele
și măreția patriei, pentru bunăsta
rea și fericirea națiunii noastre.
Animați de aceste alese senti
mente, ei au scandat cu înflă
cărare „Ceaușescu. reales la al XIVlea Congres !“, reafirmindu-și, îm

preună cu întregul popor, nestrămu
tata convingere că reînvestirea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, la marele
forum al comuniștilor români, în
suprema funcție de secretar gene
ral al partidului constituie chezășia
■înfăptuirii cu succes a cutezătoare
lor planuri și programe de dezvol
tare și înflorire necontenită a țării,
a înaintării neabătute a României
pe calea luminoasă a socialismului
și comunismului.
în această atmosferă însuflețită,
de responsabilă angajare în munca
de înfăptuire a programelor de dez
voltare a tuturor sectoarelor de ac
tivitate, caracteristică întilnirilor
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu
făuritorii de bunuri materiale și spi
rituale, s-a desfășurat și noua vi
zită de lucru a secretarului general
al partidului.
La această cuprinzătoare analiză
au
participat
tovarășii
Barbu
Petrescu, Cornel Pacoste, Vasile
Bărbulescu, Silviu Curticeanu, Paula
Prioteasa, ministrul industriei ali
mentare, Eugeniu Rădulescu, minis
trul industriei construcțiilor da
mașini.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu
i-ău fost înfățișate pe larg, în ca(Continuare in pag. a Ill-a)

lNTR-0 TELEGRAMĂ ADRESATĂ TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

Comitetul Municipal București al P.C.R.
raportează că oamenii muncii din sectorul agricol
Ilfov au realizat planul la producția industrială
pe 4 ani din actualul cincinal
într-o telegramă adresată tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, Comite
tul Municipal București al P.C.R.
raportează că oamenii muncii din
sectorul agricol Ilfov, în frunte cu
comuniștii, au realizat piUmui la
producția industrială pe 4 ani din
actualul cincinal la data de 1 oc
tombrie. S-au creat astfel premise
ca, pină la sfîrșitul anului, să se
realizeze pește plan o gamă largă
de produse destinate economiei na
ționale în valoare de 2,2 miliarde
lei, in condițiile reducerii cheltu
ielilor la 1 000 lei producție-marfă
și depășirii beneficiilor cu peste
500 milioane lei.
Aceste rezultate au la bază ac
țiunea fermă a colectivelor de oa
meni ai muncii din unitățile eco
nomice ale sectorului agricol Ilfov
de aplicare a măsurilor din progra
mele de modernizare a producției,
măsuri care au dus, prin proiec
tarea și reproiectarea produ
selor. la reducerea consumu

lui de metal cu 7 000 tone, la
economisirea a 17 000 tone combus
tibil convențional și a peste 60 800
MWh energie electrică.
Exprimind cea mai profundă re
cunoștință pentru atenția și deo
sebita grijă pe care o purtați dez
voltării sectorului agricol Ilfov,
asemenea
întregii țări,
mult
stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, mult stimată
tovarășă Elena Ceaușescu — se
spune în telegramă —. ne angajăm
să muncim cu devotament și răs
pundere comunistă pentru realiza
rea tuturor sarcinilor și angaja
mentelor asumate pe acest an pină
la Congresul al XIV-lea al Parti
dului Comunist Român, să pregă
tim în cele mai bune condiții pro
ducția anului viitor, să acționăm
cu toată fermitatea pentru mai
buna gospodărire a mijloacelor
materiale, aplicarea cu consecven
tă, în fiecare unitate, a mecanis
mului economico-financiar, a prin
cipiilor autoconducerii, autogestiunii și autofinanțării in vederea
consolidării și dezvoltării proprie

tății socialiste — temelia bunăstării
întregului popor, a înfloririi con
tinue a României socialiste.
Comitetul Municipal București
al P.C.R., comuniștii, oamenii
muncii, toți locuitorii sectorului
agricol Ilfov iși exprimă totala
adeziune, deplina satisfacție și
nețărmurita bucurie față de Hotărirea Plenarei Comitetului Central
al Partidului Comunist Român din
27—28 iunie ca dumneavoastră,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, genial conducă
tor al partidului și statului. Erou
intre eroii neamului, ctitor al
României socialiste moderne, stră
lucită personalitate politică a lu
mii contemporane, să fiți reales în
funcția supremă de secretar
general al Partidului Comunist
Român la cel de-al XIV-lea Con
gres al partidului — cea mai sigură
garanție a continuării procesului
revoluționar In România, a înfăp
tuirii cu succes a programelor de
dezvoltare pe mai departe a tă
rii, de afirmare a el liberă și
demnă intre statele lumii.
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In dezbaterea adunărilor de dări de seamă si alegeri ale organizațiilor de partid

ANALIZA TEMEINICĂ A ÎNTREGII ACTIVITĂȚI,
CONGRESUL
alXIVlea
AL P.C.R.

ÎNALTĂ ȘCOALĂ DE EDUCAȚIE POLITICĂ, REVOLUȚIONARĂ

Proprietatea socialistă - dezvoltată
și consolidată prin aportnl
și inițiativa comuniștilor
Dotată cu tehnică de vîrf, reali
zind produse strict necesare indus
triei noastre electrotehnice. între
prinderea de Conductori Electrici Emailați din municipiul Zalău este
de multă vreme o firmă bine cunos
cută și apreciată pe plan național și
internațional. Pe deplin conștient
de rolul și locul pe care-1 ocupă in
ansamblul activității economice din
tară, colectivul de aici a făcut nu o
dată dovada maturității, competen
ței și răspunderii fată de buna des
fășurare a procesului de producție,
știut fiind că de modul în care se
lucrează aici depinde în măsură
hotărîtoare derularea normală a
producției într-o serie de alte uni
tăți reprezentative ale industriei electrotehnice- românești. O probă elocventă a acestei stări de fapt au
constituit-o și recentele dezbateri
din cadrul adunărilor pentru dări
de seamă și alegeri din organiza
țiile de partid din întreprindere. Ilustrativă privind modul de aborda
re a problemelor cu care se con
fruntă comuniștii în organizarea șl
desfășurarea producției ni s-a părut
a fi și adunarea de dare de seamă
și alegeri a organizației de bază de
Ia „Intreținere-Laminor". De ce ?
Pentru că atît darea de seamă prezentată. cit și intervențiile au avut
drept ax al lor o problemă de prim
ordin : răspunderea, „cea mai grea
și importantă meserie", cum plastic
se exprima un comunist din cadrul
organizației.
Răspunderea față de proprietatea
socialistă. pentru întărirea ei. pen
tru buna ei administrare si valori
ficare este, așa cum se subliniază
în Tezele pentru Congresul al XIVlea o dimensiune esențială, defini
torie a fiecărui comunist. Răspun
dere muncitorească de proprietar,
producător și beneficiar pe deplin

conștient că numai proprietatea so
cialistă a întregului popor a asigu
rat și asigură dezvoltarea economico-socială a țării. înfăptuirea mari
lor obiective, realizarea, în viitor, a
prevederilor din proiectul Progra
mului-Directivă
datorită
cărora
România va cunoaște noi trepte de
civilizație socialistă — iată ideile în
lumina cărora s-au desfășurat .dez
baterile comuniștilor din. organiza
ția amintită. Laminorul este. în»
tr-un fel, inima uzinei. De funcțio
narea lui depinde întreg procesul
de producție. Or, ca laminorul să
funcționeze la capacitate. în bune
condiții, hotărîtoare — alături de
asigurarea materiei prime — este
activitatea de întreținere a utilaje
lor. O activitate care, pe lingă com
petență profesională, pasiune si dă
ruire, reclamă și o mare răspundere.
„O multiplă răspundere, cum afirma inginerul-șef al întreprinderii,
loan Sitaru, membru al organizației
de partid de la întreținere, fost șef
de secție laminor înainte de a de
veni inginer-șef. Prima si esențială
fiind răspunderea de comunist. Nouă
ne-au fost încredințate utilaje
de mare valoare, a căror funcționa
re corectă determină buna derulare
în timp a producției de care ara
atîta nevoie economia națională.
Răspunderea fată de opțiunea și eforturile generoase ale partidului
și statului nostru, personal ala
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pri
vind amplasarea acestei unități
economice — o bijuterie a industriei
electrotehnice — la Zalău. în Sălaj,
unul din județele care au beneficiat
cel mai mult, in ultimii ani,
de repartizarea
judicioasă, ar
monioasă a forțelor de produc
ție pe tot cuprinsul tării. Mă
sura acestei răspunderi trebuie sâ
fie faptele noastre de comuniști, ln-

Eficiența activității politice, reflectată
în realizarea sarcinilor de plan
în finalul dării de seamă a or
ganizației de bază din cadrul între
prinderii Agricole de Stat Rimniceiu,
județul Brăila, se spune : „Ne anga
jăm să încheiem lucrările agricole la
termenele stabilite, realizind produc
ții mari la hectar de peste 23 500 kg
porumb. 5 000 kg soia, 85 000 kg
sfeclă de zahăr si 68 000 kg cartofi".
Evidențiind rezultatele de produc
ție bune si chiar foarte bune, cei
care au participat la dezbateri au se
sizat neajunsul dării de seamă :
insuficienta subliniere a aportului
comuniștilor la creșterea eficientei
economice a întreprinderii. în apro
ximativ 25 de rinduri de text erau
cuprinse două aspecte. Primul :
„Dacă la finele anului 1988 fermele
si sectoarele de Ia centrul unității
înregistrau o pierdere totală de 6.3
milioane lei. în cele 8 luni ale aces
tui an activitatea de producție a de
venit rentabilă". Al doilea : „Se
impune ca tovarășii Constantin Pătrinoiu, Nicu Morțu, Gheorghiță
Smochină. Octavian Popescu. Vasile
Enache să adopte o poziție nouă
fată de respectarea cu strictete a
autogestiunii economico-financiare.
făcindu-si prin aceasta datoria de
comuniști". Fără îndoială, sint două
precizări utile sl binevenite, de na
tură să reliefeze atit rezultatele
bune ale acestui colectiv, cit și
nominalizarea .acelor comuniști care,
într-un fel sau altul, au determinat
efectuarea unor cheltuieli neeconomicoase. cu urmări negative asupra
scăderii eficientei. Ceea ce nu a cu
prins darea de seamă în ce privește
analiza profundă a activității eco
nomico-financiare si implicarea co
muniștilor în această importantă
activitate au făcut-o participantii la
dezbateri, care s-au raportat la
cerințele mobilizatoare ale proiec
tului Programului-Directivă pentru
cel de-al XIV-lea Congres al parti
dului.
Din dezbateri a rezultat că la re
ducerea cheltuielilor si realizarea de
beneficii au contribuit prin iniția
tivele lor si. in destule cazuri, prin
munca tenace si spirit de abnegație
numeroși comuniști, alti lucrători al
întreprinderii. Despre ele au rela
tat pe larg in cadrul adunării gene
rale tovarășii Mihalache Munleanu,
mecanic. Constantin Ciocirlan. me
canizator. Aurel Cimpeanu. mecanic
de intretinere. Ei au subliniat că
prin inițiativele muncitorilor din
sectorul mecanic, majoritatea utila
jelor se repară în cadrul întreprin
derii. cu piese recondiționate în ate
lierele proprii, cu urmări directe in
ce privește siguranța lor in exploa
tare si reducerea simțitoare a
cheltuielilor.
Creșterea producției vegetale sl
zootehnice are efecte directe asupra
sooririi eficientei economice. In
acest sens, dezbaterile care au avut
loc in cadrul adunării generale au
evidențiat inițiativele si rezultatele
obținute in sectorul zootehnic, sector
care deține 54 Ia sută in producția
globală a unității si in care isi des
fășoară activitatea 50 de comuniști.
In cuvintul lor. Gheorghiță Smo
chină. sef de fermă. Sandu Mocănașu. muncitor la ferma nr. 3,
Octavian Popescu, șeful fermei nr.
2. Constantin Pătrinoiu, contabil-șef
al unității, și alții au arătat căile prin
care s-a reușit să sporească produc-

transigența fsrtă de lipsuri, promo
varea largă a noului. combaterea
atitudinilor de delăsare și indisci
plină în muncă. De aceea, organi
zația de partjd, biroul său au de
monstrat și demonstrează continuu
că știu bine ce înseamnă să acțio
nezi. să mobilizezi prin forme și
metode specifice muncii de partid
energia, priceperea, competenta co
muniștilor. ale tuturor oamenilor
muncii din cadrul acestui important
sector de activitate".
în spiritul exigențelor și Indica
țiilor din concluziile tovarășului
Nicolae Ceaușescu la ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., darea de seamă, participanții
la dezbateri au analizat critic și au
tocritic stilul și metodele activității
de partid, felul cum este condusă
rțiunca politico-organizatorică. combătind lipsurile manifestate si scoțînd în evidență exemplul comuniș
tilor care-și fac pe deplin datoria,
au o comportare exemplară, dind do
vadă de inaltă răspundere in toa’.e
sferele de activitate, Cînd se manifestă lipsuri, abateri de ia normele
muncii, ale eticii și echității socialiste, organizația de partid, biroul
exertrebuie să intervină prompt,
. .
eitindu-și în fapt rolul său condu
cător — s-a subliniat în dezbateri.
Numai în mijlocul oamenilor, conlucrînd cu ei, muncind si gîndind
împreună, zi de zi, se poate exer
cita în fapt rolul conducător al
partidului. întărlndu-se astfel locul
acestuia de centru vital al societă
ții, al națiunii noastre socialiste.
Răspundere : termen pe care l-am
auzit de nenumărate ori pronunțat
In cadrul adunării generale a orga
nizației de bază. Răspundere față de
calitatea reviziilor și reparațiilor,
față de asigurarea parametrilor buni
de funcționare, față de recondiționarea și reutilizarea pieselor de
schimb., față de organizarea și des
fășurarea cursurilor de perfecționa-

re a pregătirii profesionale si de
policalificare, cum se releva si în
darea de seamă prezentată. „Avem
comuniști care au fost și sint prezenți zi și noapte in secție, cind am
dat și dăm de greu, răspund fără
șovăială la orice chemare, spunea
maistrul Vasile Bara, si fac lucru
de calitate. Este meritul organizației
noastre, al biroului, care s-au im
plicat activ și serios în educația oa
menilor. în creșterea răspunderii
celor de la întreținere față de acti
vitatea pe care o desfășoară, temă
afiată mereu in dezbaterea adunări
lor generale. în munca vie, concretă,
de la om la om".
Mare parte din membrii de partid
prezenți la adunare erau tineri,
chiar foarte tineri, poziția lor fiind
ferm exprimată de Gheorghe Muște,
secretarul biroului organizației U.T.C.:
„Este o mindrie, o onoare pentru noi,
tinerii, să muncim într-o unitate re
prezentativă a industriei electroteh
nice românești, un motiv real de
satisfacție față de politica promovată
consecvent de partidul și statul
nostru.
personal
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu privind reparti
zarea armonioasă a forțelor de pro
ducție pe întreg cuprinsul tării.
Acest fapt se constituie pentru noi
intr-un prilej de a exprima deplina
recunoștință și totala adeziune la
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. cu
privire la realegerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu in funcția de
secretar general al partidului la
Congresul al XIV-lea, garanție a
ridicării patriei noastre pe noi culmi
de civilizație si progres".
Da. răspundere, aceasta se cere si
celor tineri, răspundere „fără de
care în colectivul de la întreținere
nu se poate trăi", cum opina un alt
vorbitor. inginerul Tiberiu Pop.
Răspundere strict necesară cu deo
sebire în ce privește gospodărirea
materialelor. în fond, aceasta este o
răspundere patriotică și comunistă.
O asemenea temă trebuie să revină
mereu in dezbaterile din adunările
generale ale organizației noastre —
aprecia comunistul Pavel Maniurca,
electrician. Pentru ca răspunderea,
această onorantă, dar deloc ușoară
sarcină, să o simtă întreg colectivul,
să constituie însuși modul de a fi
și a munci al tuturor.
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tla de lapte si carne. Rezultatele
unei acțiuni Ia care s-au referit
. .........la.
dezbateri
le-am
participantii
putut constata concret, la fața
locului, chiar înainte de începerea
adunării de dare de seamă si alegeri. Este vorba de scoaterea animalelor într-o tabără organizată pe
un teren situat in pantă.
__ . Este al
doilea experiment de acest fel din
tară, după cel de la „Comtim". ju
dețul Timiș. Efectele asupra crește
rii eficientei economice sint apre
ciabile : spor mediu zilnic de creș
tere în greutate de 550 grame la un
efectiv de 1 700 animale șl reducerea
cheltuielilor. în cadrul adunării, s-a
cerut ca in anul viitor să se orga
nizeze incă o asemenea crescătorie.
Participantii la dezbateri, eviden
țiind rezultatele de producție si fi
nanciare bune din acest an. au ară
tat că există încă mari rezerve
In adunările de dări de seamă șl alegeri ale organizațiilor de bază de
care se cer puse în valoare.- „între
prinderea noastră a fost o unitate Io Combinatul de Utilaj Greu lași, comuniștii au dezbătut, în spirit critic și
de prestigiu, unde se organizau autocritic, cu exigență și responsabilitate, împlinirile și neîmplinirile din acti
schimburi de experiență — arăta în vitatea lor și au adoptat programe concrete pentru perfecționarea stilului de
cuvintul său tovarășul Mircea Ton- muncă, pentru creșterea răspunderii față de îndeplinirea sarcinilor economice.
cescu. directorul întreprinderii. Am
Foto : AGERPRES
trecut de la pierderi la beneficii,
dar putem face mai mult. Am gre
șit la amplasarea culturilor, la asi
gurarea densității optime a plante
lor. Pentru înlăturarea unor neajunsuri în munca noastră este necesar ca viata internă de partid din
cadrul organizației să fie ridicată la
nivelul sarcinilor care ne stau în
fată. Dacă astăzi putem raporta că
Trecutul unut neam sint rădăcinile list. Exprimindu-și adeziunea lor la
obținem producții la nivelul prevă
zut în proiectul Programului-Direc- lui, fără de care nu poate viețui. în istorica Hotărire a C.C. al P.C.R. cu
tivă pentru viitorul cincinal, rezul opera materială și spirituală pe care privire Ia realegerea tovarășului
tatele trebuie consolidate printr-o O edificăm în prezent nu pornim de Nicolae Ceaușescu, la Congresul al
muncă responsabilă la care trebuie la zero, ci de la altitudinea la care XIV-lea, in suprema funcție de
să contribuie întregul colectiv". ne-a situat și ne situează istoria secretar general al partidului, comu
Critică si autocritică îndreptățite. noastră milenară, atît de dramatică niștii au dat astfel glas convingerii
Pentru că. asa cum s-a arătat in și atit de glorioasă. De aceea, așa că aceasta reprezintă garanția conti
darea de seamă si în dezbateri, in cum se arată in Tezele pentru Con nuării politicii de respect nemărgi
unele ferme nu au fost luate mă gresul al XIV-lea al P.C.R.. „O în nit pentru creația culturală a națiu
suri în vederea folosirii întregului semnătate deosebită au cunoașterea nii noastre, concretizată în perma
fond funciar, se constată la unii valorilor reprezentative ale culturii nenta și larga ei răspindire in rincomuniști și alți lucrători o atitudine naționale, purtătoare ale idealurilor dul poporului de Ia care purcede,
de îngăduință fată de neajunsurile de progres și libertate ale poporului consolidîndu-se astfel cultul valo
privind păstrarea bazei tehnico- român, apărarea și dezvoltarea con rilor reprezentative, menite să edi
materiale. a utilajelor, iar organiza tinuă a patrimoniului nostru cultu fice conștiința de sine a unui neam,
ția de partid nu a combătut ferm si ral. Totodată, este necesară însuși mîndria unui popor liber, stăpîn pe
la timp asemenea lipsuri. S-a cerut rea a iot ce este mai bun și progre destinele și creațiile sale de ieri și
și s-a prevăzut si !n olanul de mă- sist in cultura universală, concomi de azi. ..Este evidentă. în acest cli
să asigure tent cu lichidarea manifestărilor de mat de largă deschidere culturală,
suri ca munca de nartld
_____________
mobilizarea tuturor comuniștilor la cosmopolitism și ploconire in fața răspunderea pe care o avem noi, ca
realizarea producțiilor planificate si producțiilor reacționare, decadente lucrători pe frontul ideologic — a
creșterea eficienței economice.
ale capitalismului". Aceste orientări, arătat tovarășul Vasile Ileasă, direc
Toți participantii la dezbateri au care sintetizează concepția partidu torul editurii -Minerva-. în contex
lui
cu privire la valorificarea critică tul luptelor de idei din viața con
susținut propunerea ca. la cel de
*al
XIV-lea Congres al partidului, â moștenirii literare, au stat la bâza temporană, al confruntării unor con
tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie dezbatdbilor desfășurate în adunarea cepții radical deosebite despre con
reales în înalta funcție de secretar de partid de dare de seamă și ale ținutul și rostul culturii, al tendin
general al partidului. Iată ce spu geri a editurilor „Minerva" și „Uni țelor de -dezideologizare- manifes
nea mecanicul veteran al unității. vers". Cum pe bună dreptate au sub tate în unele țări și culturi, dato
Ionel M. Dumitru, sintetizind senti liniat dările de seamă și participan ria noastră este de a ne informa șl
mentele alese, voința tuturor comu tii la discuții, în practica editării documenta amănunțit, de a ne ridica
niștilor : ..Ne mtndrim pentru patrimoniului national si universal necontenit nivelul pregătirii profe
realizările unității noastre, ale în Congresul al IX-lea, o dată cu com sionale și politice. însușindu-ne te
tregii țări. Ele sînt pe de-a-nțregul baterea teoriei „modelului unic" in meinic teoria revoluționară a parti
construcția socialismului, a pus ca dului nostru cu privire la valorifi
legate de luminoasa operă de păt
viziunii înguste, rigide, profund
critică. în lumina adevărului
conducere a partidului sl poporului dăunătoare de subapreciere a pu carea
istoric, a moștenirii literare națio
de către secretarul general al terii de creație a națiunii noastre, nale și universale, de a promova
partidului nostru. De aceea susțin reașezind la locul cuvenit istoria, larg valorile autentice. înaintate,
cu toată căldura ca tovarășul marile valori, geniul creator al po progresiste ale poporului român,
Nicolae Ceaușescu să fie reales în porului — resurse fundamentale ale creația umanistă de pretutindeni.
înalta funcție de secretar general al încrederii în noi inșine, izvoare veș Așa cum arăta secretarul ge
nic vii ale demnității naționale și neral
al
partidului,
tovarășul
partidului".
mari repere ale voinței de a duce Nicolae Ceaușescu. -nu se poate
loan HERTEG
mai departe și de a îmbogăți tezau vorbi de educație patriotică, socia
Candlano PRICEPUTU
rul de valori ale prezentului socla- listă fără cunoașterea și cinstirea

Faptele,
munca fiecăruia
măsura angajării
revoluționare

î FIECARE RAPORT COMUNIST SA VIZEZE STIl MULAREA CREATIVITĂȚII. Bilanțul creației tejMce
’ originale a membrilor de partid din cadrul celor 4
ateliere de proiectare, ce formează organizația noastră
de bază, nu este cel mai favorabil. El s-a limitat la
numai cinci cereri de invenție, care aparțin in totali
tate doar specialiștilor de la atelierul de proiectare ,
constructivă. Tocmai din acest motiv consider că este
necesar ca fiecare raport comunist din cadrul adună- Iî
Sintetizind intervenții
țea, șeful brigăzii de
rilor generale să inceapă cu răspunsul la întrebarea :
le participantiior la adu
construcții. Iar ca reali
ce soluție tehnică originală ați propus pentru imple- ’
narea organizației de
zările să fie la nivelul
mentare in activitatea
tea direct productivă ? In felul i
din cadrul brigăzii
cerințelor, trebuie să ne
acesta vom putea răspunde
i .
mai bine cerințelor de ’ bază
de
construcții
hidroener

îmbunătățim serios mun
lUlimtInren de noi utilaje metalur- ‘*
viitor, care vizează asimilarea
getice
Rucăr.
se
poate
ca. Este corect, cinstit să
gice, refractare, chimice si energetice de mare per
soune că ele au stat sub recunoaștem că in activi
formanță. Comuniștii, prin aspirațiile lor, sint promo
semnul
înaltei
răspun

tatea
noastră se mai ma
torii noului, asa incit să folosim din plin pentru pro
deri a tuturor comuniști
nifestă o serie de defi
gresul întreprinderii, pentru consolidarea prestigiului
lor pentru îndeplinirea
ciente. Nu am reușit să
nostru, al tuturor, disponibilitățile existente in dome
sarcinilor de plan, pentru finalizăm toate măsurile
niul creației originale. (Petre Centea, organizația
adoptarea
de
măsuri
podin programul de moder
de bază proiectări din cadrul întreprinderii de Utilaj
Iitico-organlzatorice me
nizare. Se mai întilnesc
Tehnologic Bistrița).
nite
să
contribuie
la
re

abateri de la normele de
MODERNIZAREA — SARCINA DE PARTID. Noi,
ducerea termenelor de elucru, se fac uneori lu
cei de la secția cablaje auto — unde imi desfășor
xecuție
a
lucrărilor
și
crări de calitate necores
activitatea —, am realizat multe lucruri notabile pe
diminuarea substanțială a punzătoare. Din păcate,
linia modernizării produselor și diminuării, pe această
costurilor
de
investiții.
ne mai intilnim chiar cu
bază, a consumului de materiale deficitare. Dar'
Preocupări întru totul fenomene de risipă, de in
consider că in această privință rezervele de care
îndreptățite
dacă
avem
disciplină.
Volumul mare
dispunem sint departe de a fi epuizate. Tocmai de ■
In vedere că noua hidro de lucrări ce-1 avem de
aceea propun ca, in perioada următoare, la aparatele
centrală
de
la
Rucăr.
de
realizat pînă la sfirșitul
electrocasnice să înlocuim cordoanele din cupru —
65 MW, urmează să intre anului Impune ca noi,
material deficitar — cu cordoane din oțel. Fac această
în funcțiune la sfirșitul
comuniștii, să luptăm. In
propunere intrucit tehnologia există, iar înlocuirea
anului viitor, conform
primul rind, împotriva
cuprului cu oțelul la alte repere a dat rezultate exce
planificării si angaja- acestor stări de lucruri
lente. Această soluție va contribui atit la diminuarea
montului asumat de con__
negative".
consumurilor de metale neferoase, cit și la derularea ’
structori. Realizările din
fluentă a producției in tot cursul anului. Consider că
In cuvintul lor. alți co
acest an evidențiază că
această măsură trebuie să fie înscrisă cu prioritate in
planul la activitatea de muniști, ca Ion Dumitra,
programul nostru de modernizare. De altfel, este vorba .
Andrei
Chirvasia și Vasile
construcții-montaj, la pro
de a generaliza o bună experiență pe care noi an ■
ductivitate si la ceilalți Diaconiuc, au pus accen
dobindit-o de mal multă vreme fi pentru care orga- ■
indicatori de eficiență a tul pe necesitatea implică
nizația de partid ar trebui să militeze cu fermitate'
fost îndeplinit și chiar rii noului birou în rezol
și perseverență, Pentru că această sarcină de produc- ’
varea unor probleme care
depășit.
tie noi o socotim si sarcină de partid. (Fulop Te- .
privesc in primul rind
Această situație favo
reza, muncitoare, organizația de bază nr. 9. secția »
bunul mers al producției
rabilă nu i-a îndemnat in toate formațiile din
cablaje auto, întreprinderea „Electromureș“ Tirgu ■
pe comuniștii de aici —- subteran și de la supra
Mureș).
’
spre meritul lor — să-și față. prin intărirea ordinii
î INTERVENȚIE OPERATIVA. NU DUPĂ ACUMU- .*
caute tot felul de meri
și disciplinei, crearea unui
LAREA RESTANTELOR. Intrucit realizarea indicate- .
te. ci a stimulat afirma
de muncă intransi
rului producție fizică are o importanță hotărîtoare ;
rea
unei si mai înalte e- climat
gent Ia toate
locurile
pentru
îndeplinirea
sarcinilor
de
plan
si
intrucit
’
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nifestă,
fața
de
rezultatele
împreună cu conducerea schimbului, stadiul indepli- ^ • exemplar
prefigurate in proslabe ale unor brigăzi de
niril acestui indicator. In funcție de concluzii, aceste • nile
iectul
Programului-Di
analize să solicite pentru prima adunare generală ra- , rectivă și Tezele pentru muncă au luat comuniștii
Scăunel. Elena
Gheorghe
poarte de activitate din partea comuniștilor din for- i
cel de-al XIV-lea Con
Diaconescu și Ion Ancu.
matiile care înregistrează răminerl in urmă, astfel *
gres
al
partidului.
problemele
incit intervenția biroului să fie făcută la timp, opera- l
Așa cum s-a arătat șî deDezbătind
muncă șl de viață, co
tiv. nu după ce s-au acumulat restanțe prea mari.
’
In
darea
de
seamă,
bri

organizației de
Ar fi bine, de asemenea, dacă situația realizării ț
gada de constructori a muniștii
partid de la brigada de
decadale a producției fizice ar fi afișată și la gazeta i
șantierului,
îndrumată
de
construcții
au de
de perete a secției, pentru a avea cu toții o imagine *
organizația de partid, a monstrat căRucăr
adeziunea lor
clară a răspunderii comuniștilor față de îndeplinirea l
și
pune
in
continua

pus
fermă cu privire Ia re
sarcinilor de plan ți
și pentru a fi in măsură să expfi- ’
re un accent deosebit pe alegerea
tovarășului
măm o opinie concretă, combativă față de cei care \
promovarea
și
perfecțio

Nicolae Ceaușescu
in
| uită uneori să-și facă
‘
datoria.
•
(Vasile Borteș, ț
narea
tehnologiilor
de
lu

Înalta funcție de secretar
i organizația de bază din schimbul B, secția sudură, !
cru,
ceea
ce
a
permis
general
al
partidului
este
‘ întreprinderea de Vagoane Arad).
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Răspunderea editorului în valorificarea patrimoniului literar clasic și contemporan
trecutului, a muncit șl luptei înain
tașilor»". Subliniind importanta edu
cativă a editării in colecții și tiraje
de masă a creației înaintașilor, isto
ricul literar Z. Ornea, ca și alți vor
bitori, a atras atenția, în spirit critic
și autocritic, asupra necesității strin
gente de a asigura ritmicitatea și di
versitatea aparițiilor. revitalizarea
unor colecții de mare popularitate
și cu îndelungată tradiție in cultura
română, cum ar fi colecția „Biblio
teca pentru toți", paralel cu bunul
mers al edițiilor critice din opera
clasicilor noștri.' cărți de înțelepciu
ne și de educație in care ne recu
noaștem propria identitate și, tot
odată, instrumente de lucru fără de
care nu sint posibile exegezele, pe
numărul și calitatea cărora se înte
meiază ansamblul culturii naționale.
Subliniind că în nici două decenii
și jumătate volumul tipăriturilor din
clasici. în ediții de referință și ediții
de masă, a depășit de mai multe
ori tot ce s-a făcut în mai bine de
un secol, sub regim burghez, că în
săși gindirea critică ce a prezidat
valorificarea moștenirii literare a
înregistrat mutații calitative sub
stanțiale. depășindu-se atît viziunea
sociologist-vulgară ce tindea să eli
mine și să anatemizeze mari valori,
ca și tendințele de preluare „în
bloc", fără discernămînt estetic și
ideologic, dezbaterile au evidențiat
că aceste mari înfăptuiri culturale,
departe de a justifica automulțumiri euforice, pun în fața editoru
lui sarcini noi, superioare, că munca
lui presupune cunoștințe mai vaste
și mai temeinice, strinsă împletire
între criteriul estetic și cel istoric
și ideologic în valorificarea și edi
tarea moștenirii clasice și univer
sale. în cuvintul său, istoricul lite-

rar Teodor Vîrgolîd, redactor-șef al partidului, volumul impresionant al
editurii ..Minerva". combătînd recep reeditărilor care au „reimpropnetătarea necritică, tetișistă și absoluti- rit" literatura română cu toate valo
zantă, a subliniat, anume, necesita rile, mai mari sau mai mici, ce-i
tea aplicării mai ferme și mai con aparțin de drept sint dovezi incon
secvente a unei viziuni dialectice și testabile că, discutate in lumina aistorice în restituirea unor creații. devărului istoric, toate operele noas
Vorbim despre necesitatea acurate tre din trecut își capătă locul me
ței in editarea textelor clasice, dar ritat sub soarele prezentului șl că
uneori o înțelegem simplist sau uni fiecare rind scris cu cerneala dra
lateral : exclusiv ca acuratețe filo gostei pentru acest popor ii este re
logică. De bună seamă, aceasta este dat poporului. în mina oamenilor
o condiție a valabilității științifice a de azi trebuie să ajungă operele in
unei ediții. Dar nu este singura. Lu care s-au întruchipat idealurile, lup
crurile sint mai complexe : nici o tele și exemplele de patriotism,
creație nu se naște în vid, ci intr-un acele cărți și valori cu adevărat re
context ce trebuie descifrat și ex prezentative — s-a subliniat cu
plicat cu obiectivitate și nepărtinire. pregnantă in dezbateri. în raport cu
A eluda, in numele acurateței filo îndatoririle ce revin comuniștilor
logice. aspectele contradictorii ale din edituri, cu răspunderea de a face
unor opere și autori, caracterul „da- să ajungă la masele de cititori, în
tat“, vetust sau perimat al unor con cele mai bune condiții, patrimoniul
cepții si aprecieri, ar fi eronat si literar național, operele progresiste
dăunător. Căci există trecut și tre de pretutindeni, se impune ca. în
cut. în concepția partidului, așa cum continuare, să crească spiritul cri
se subliniază în Tezele pentru Con tic. selectiv, discernămintul politicogresul al XIV-lea. integrarea trecu ideologic în alegerea, traducerea,
tului in matca vieții spirituale a zi prezentarea și editarea cărților.
lelor noastre trebuie să aibă o clară Toate operele ce ajung în mina citi
finalitate educativă : formarea omu torului trebuie să reprezinte valori
lui nou. cu o Înaltă conștiință socia certe, iar prezentările istorico-litelistă. revoluționară. Acesta este un rare, aparatul critic au rostul să
aspect esențial al muncii editoriale. elucideze cum se cuvine implicațiile
In care activitatea organizației de estetice, filozofice și ideologice pe
partid. * comuniștilor trebuie să se care orice creație, de oriunde, ie
Implice cu maximă răspundere și comportă, Mai puțin pregnante în
competență, ceea ce face necesară dările de seamă, asemenea laturi
creșterea preocupării pentru inten proprii si esențiale ale activității
sificarea educației politico-ideolo- editoriale au fost dezbătute — in
exigentelor și orientărilor
gice. în scopul însușirii și aplicării lumină
Tezele pentru Congresul al
ferme a concepției revoluționare, din
XIV-lea — de către comuniștii par
științifice, umaniste a partidului ticipant! la aceste adunări, dovedind
nostru în domeniul cărții.
astfel un ridicat sentiment al răs
Ritmul și amploarea procesului de punderii civice, politice și patrio
valorificare a moștenirii literare de- tice.
elanșat de Congresul al IX-lea al
C. STANESCU
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU,
a efectuat o vizită de lucru in unități agricole și industriale din județul Ialomița

(Urmare din pag. I)
fiindcă am fost de mai multe ori aici
depuneți eforturi și obțineți rezul
tate bune și este posibil ca anul
viitor să obțineți rezultate ți mai
bune. Aceasta demonstrează că nu
mai marea agricultură socialistă, nu
mai proprietatea comună socialistă,
de stat ți cooperatistă, pot asigura
obținerea unor asemenea rezultate,
crețterea producțiilor, a nivelului de
trai al întregului nostru popor. Vă
felicit ți vă doresc rezultate cit mai
bune, dragi tovarăți.

Cel prezențl au primit eu deosebi
tă Însuflețire aprecierile si îndem
nurile secretarului general al parti
dului și au dat expresie — prin ova
ții și îndelungi aplauze — hotăririi
lor de a acționa cu fermitate. în
spirit revoluționar, pentru a realiza
producții mereu mai mari, potrivit
prevederll&r de plan, obiectivelor
noii revoluții agrare, sporlndu-șl ast
fel contribuția la dezvoltarea gene
rală a țării.
Sosirea oficială In Județ a avut
loc pe platforma industrială, a mu
nicipiului Slobozia, unde se aflau
mii și mii de cetățeni, tineri și.vîrstnlci, care au venit, în această zi de
început de octombrie, pentru a ex
prima conducătorului iubit și stimat
al partidului si statului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena
Ceaușescu, profunda recunoștință
pentru tot ceea ce au făcut și fac
spre binele și fericirea poporului,
pentru progresul multilateral al pa
triei.
O formație alcătuită din ostași ai
forțelor noastre armate, membri ai
gărzilor patriotice și ai detașamente
lor de pregătire a tineretului pentru
apărarea patriei a prezentat onoruL
S-a intonat Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.
Primiți cu tradiționala piine și
sare, tovarășului Nicolae Ceausescu
și tovarășei Elena Ceaușescu le-au
fost oferite, cu dragoste și respect,
flori de către pionieri și șoimi ai
patriei, de tineri și tinere.
Miile de locuitori al municipiului
Slobozia prezenți scandau îndelung,
cu înflăcărare : „Ceaușescu —P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul
„Ceaușescu. reales la al XIV-lea
Congres !“.
In aplauzele, uralele șl aclamații
le
celor
prezenți,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu au luat loc ihtr-o mași
nă deschisă, îndreptîndu-se spre pri
mul obiectiv înscris în programul de
lucru în orașul reședință de județ —

ÎNTREPRINDEREA DE ULEI
DIN SLOBOZIA.
Amplasată în acest centru Indus
trial din inima Bărăganului, între
prinderea de ulei — care se numără

printre unitățile fruntașe pe ramu
ră — iși aduce o importantă contri
buție la realizarea unor produse ali
mentare de primă necesitate, prin
prelucrarea materiilor prime oleagi
noase furnizate de agricultura îalomițeană.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu și
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost
prezentate principalele date referi
toare la structura fabricației, orga
nizarea fluxurilor tehnologice, la
modul de utilizare a capacităților
existente. Evidențiind amploarea și
Însemnătatea programului de măsuri
adoptat în scopul modernizării pro
ceselor de producție, ministrul in
dustriei alimentare. Paula' Prioteasa, și directorul întreprinderii,
Gheorghe Bălan, au subliniat că, pe
această bază, s-a reușit ca în cursul
acestui an capacitatea instalațiilor de
prelucrare a uleiului din floarea-soarelui, soia și germeni de porumb să
înregistreze, față de parametrii pro
iectați, creșteri; cuprinse intra 15 și
20 la sută.
.■
A fost reliefat faptul că. pe lingă
sporirea capacității de producție,
măsurile din programul de moder
nizare s-au concretizat și in utiliza
rea unor noi surse de materii prime
— cum sint sîmburii de tomate sau
de struguri —, din care se obțin
diverse uleiuri tehnice.
Vizitarea principalelor sectoare de
producție a prilejuit analiza modu
lui de exploatare a mașinilor și uti
lajelor din dotare, a eficienței ac
tualelor tehnologii de fabricație.
Secretarul general al partidului a
apreciat că randamentul de extrac
ție a uleiului, îndeosebi în cazul se
mințelor de floarea-soarelui. este
încă mic, ceea ce impune adoptarea
unor metode de lucru avansate, care
să asigure sporirea cantității de ulei
din același volum de materii prime.
S-a cerut ca acțiunea de moderniza
re să fie concepută în profunzime,
vizînd toate fazele procesului de fa
bricație, astfel încît să aibă efecte
pozitive majore atit in planul creș
terii producției, cit și în cel al îm
bunătățirii calității. în acest sens,
s-a indicat să fie perfecționate ope
rațiile de decojire, separare și presa
re a semințelor de floarea-soarelui,
care să conducă la sporirea calității
tuturor produselor — ulei, halva,
șroturi proteice pentru hrana ani
malelor.
Conducătorul partidului șl statu
lui nostru a cerut specialiștilor să
studieze și să experimenteze meto
de noi, care să asigure un înalt ni
vel de puritate a uleiului la o pri
mă extracție, urmind ca rafinarea
să se aplice îndeosebi celui obținut
din a doua extracție.
La plecare, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a adresat felici
tări colectivului pentru rezultatele
de pină acum și urarea de a acțio
na cu hotărîre pentru modernizarea
fabricației, pentru a obține o pro

ducție sporită de ulei, de o calitate
cit mai bună.
Aprecierile și îndemnurile secre
tarului general al partidului au fost
primite cu multă însuflețire de mii
le de oameni ai muncii, care au aplaudat și ovaționat cu putere, dind
glas angajamentului ferm de a-și în
deplini exemplar sarcinile de plan
pe acest an și pe întregul cincinal,
orientările și indicațiile primite cu
prilejul vizitei.
Cu aceleași sentimente de dra
goste și prețuire, au fost întîmpinați tovarășul Nicolae Ceaușescu șl
tovarășa Elena Ceaușescu la sosirea
la obiectivul următor — FARPI(~A

DE FURFUROL DE PE PLAT
FORMA
COMBINATULUI
DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMI
CE SLOBOZIA. Această unitate,
care produce furfurol din ciocălăi da
porumb, beneficiază din plin de am
plasarea sa în centrul unuia dintre
cele mal mari grînare ale tării, de
unde iși asigură materiile prime agricole.
Și aici. în centrul dialogului pur
tat de secretarul general al partidu
lui cu factorii de răspundere din
ministerul de resort, centrala indus
trială și combinat, cu ceilalți spe
cialiști, s-au aflat problemele de
bază ale sporirii volumului produc
ției, modernizării proceselor de fa
bricație. creșterii continue a efi
cienței economice.
Referindu-se la eforturile între
prinse pe linia utilizării instalațiilor
la parametrii proiectați și îndepli
nirii .sarcinilor de nlan, directorul
combinatului, loan Hararu. a sub
liniat că. în urma măsurilor între
prinse în direcția modernizării flu
xurilor de fabricație, in acest an
producția de furfurol a crescut cu
peste 50 la sută față de cea obți
nută in 1986, inregistrindu-se scă
deri importante ale consumurilor
materiale și energetice, precum și
ale prețului de cost.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu șl
tovarășei Elena Ceaușescu le-au
fost prezentate preocupările colec
tivului pe linia perfecționării insta
lațiilor și utilajelor, a metodelor
tehnologice. A fost subliniat faptul
că, datorită aplicării in cadrul ac
tualului flux de fabricație a trei
tehnologii moderne, producția de
furfurol a crescut substanțial. înregistrind un adevărat salt și în ceea
ce privește rentabilitatea. Au fost
înfățișate, de asemenea, preocupări
le in direcția reduoerii consumuri
lor de materii prime și materiale.
Secretarul general al partidului a
cerut să se ia măsuri pentru asigu
rarea materiilor prime vegetale în
așa fel încît instalațiile să funcțio
neze fără întrerupere.
A fost prezentată, in continuare,
o tehnologie modernă — aplicată în
fabrioația curentă — pe baza că

reia. o dată cu furfurolul, se obțin
și importante cantități de celofuraj,
menit să îmbunătățească hrana animalelor. Apreciind eficienta eco
nomică ridicată a noului procedeu,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut
ca acesta să fie extins la toate uni
tățile de profil din țară și să fie
perfecționat în continuare pentru a
se obține rezultate si mai bune. In
același tim.p, secretarul general al
partidului a indicat specialiștilor să
acționeze în direcția diminuării in
continuare a consumurilor specifice
de materii prime, energie și com
bustibili. pentru a se fabrica fur
furol la un preț de cost cit mai
redus.
Adresind cele mal calde mulțu
miri tovarășului Nicolae Ceaușescu
și tovarășei Elena Ceaușescu pen
tru vizită, cei prezenți și-au expri
mat hotărîrea de a transpune neabă
tut in practică prețioasele indicații
primite, de a acționa cu maximă
responsabilitate pentru înfăptuirea
programelor de dezvoltare și mo
dernizare a producției.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu ș!
tovarășa Elena Ceaușescu au fost
înconjurați la plecarea din muni
cipiul Slobozia cu aceleași calde și
entuziaste manifestări de dragoste
și respect.
Miile de locuitori ai orașului, aflați de-a lungul traseului străbătut
de coloana. oficială, au scandat cu
însuflețire numele partidului și al
secretarului său general. Această
ambianță sărbătorească a fost între
gită prin cintecul și dansul a nume
roase formații artistice de amatori.
Adresîndu-se locuitorilor orașului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus :

Dragi tovarăși,
Am făcut o scurtă vizită de lucru
in unități din agricultură și industrie
- la întreprinderea de Ulei și Fabri
ca de Furfurol din cadrul Combina
tului de îngrășăminte Chimice Slo
bozia.
în agricultură am constatat lucruri
bune, chiar foarte bune. Producția
de griu la Cooperativa Agricolă de
Producție Gheorghe Doja a fost bună
- de 10 000 kg la hectar. Și la po
rumb, și la sfecla de zahăr, am ajuns la concluzia că se vor obține
producții bune. La porumb, o pro
ducție de peste 40 000 kg știuleți la
hectar, iar la sfecla de zahăr de
130-140 tone la hectar. Am cerut să
se lucreze in așa fel incit să se ajungă la 12 000-15 000 kg griu la
hectar și peste 50 000 kg porumb la
hectar.
La întreprinderea de Ulei am con
statat că sint lucruri bune, dar și aici
este necesar să se acționeze pentru
înfăptuirea, intr-un timp scurt, a mă
surilor de modernizare, să se asigure
aplicarea de noi tehnologii pentru a
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a efectuat o vizită de lucru în unități
ale industriei alimentare din Capitală
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drul fiecărei unități vizitate, modul
de organizare a fluxurilor de pro
ducție, structura fabricației, tehno
logia folosită, sublinilndu-se preocu
pările in direcția valorificării supe
rioare a materiilor prime, diversifi
cării și imbunătățirii continue a sor
timentelor realizate.
Secretarul general al partidului a
apreciat că este necesar să se ia mă
suri hotărite ca, intr-un timp cit
mai scurt, să se îmbunătățească baza
de producție și să sporească sub
stanțial volumul produselor zaha
roase fabricate de unitățile bucureștene. S-a cerut să se elaboreze
ți să se introducă în producție teh
nologii modernizate, care să conducă
la simplificarea fluxurilor de fabri
cație, diminuarea consumurilor spe
cifice de materii prime și energie,
la sporirea eficienței economice.
Conducerii Ministerului Industriei
Alimentare i s-a cerut să sporească
producția de halva, să aplice la fa
bricarea acesteia tehnologii avansate,
îndeosebi la operațiile de sortare și

preparare a semințelor de floareasoarelui, urmărindu-se Îmbunătățirea
calității, a gustului și aspectului acestui produs.
Secretarul general al partidului a
indicat specialiștilor din industria alimentară și din domeniul construc
țiilor de mașini, ministerelor de re
sort să realizeze pentru produsele
de bază linii tehnologice moderne,
complet mecanizate, care să. funcțio
neze in flux continuu. Noile linii
trebuie astfel concepute incit sa nu
se mai lucreze manual în nici una
din fazele procesului tehnologic, ceea
ce va avea ca efect atit mărirea pro
ductivității muncii, cit și asigurarea
condițiilor optime de igienă la fa
bricarea produselor zaharoase și îm
bunătățirea calității acestora. Noile
tehnologii și utilaje necesare trebuie
generalizate în întreaga industrie alimentară.
Abordînd ca probleme de interes
prioritar dezvoltarea și diversificarea
producției din acest sector al indus
triei alimentare, modernizarea teh
nologiilor de fabricație, analiza efec
tuată de conducătorul partidului și

statului nostru a pus în lumină con
cluzii și orientări de primă impor
tantă atît pentru colectivele unități
lor vizitate, cît și pentru celelalte
întreprinderi de profil din tară. Ast
fel. s-a indicat ca la fabricarea cio
colatei să sporească și mai mult gra
dul de mecanizare a operațiilor, cuprinzind si alimentarea mașinilor de
preambalat. astfel încît întreg pro
cesul tehnologic să se desfășoare in
flux continuu. La fabricația de
sucuri si băuturi răcoritoare se im
pune. de asemenea, mecanizarea
completă a transportului materiilor
prime spre instalațiile de preparare
a siropurilor și concentratelor, auto
matizarea cîntăririi acestora.
în toate unitățile vizitate, secre
tarul general al partidului a cerut
să fie analizată posibilitatea scurtă
rii fluxurilor tehnologice prin am
plasarea mai judicioasă a utilajelor,
ceea ce va conduce la mărirea pro
ductivității muncii si reducerea sim
țitoare a pierderilor ce apar pe
parcurs. De asemenea, să se acțio
neze cu hotărîre pentru cît mai buna

utilizare a spațiilor existente, pentru
grabnica modernizare a capacităților
de producție aflate in funcțiune,
acordindu-se o atenție sporită orga
nizării superioare a muncii în toate
sectoarele, valorificării la un nivel
mai înalt de eficientă a materiilor
prime si realizării unor produse de
calitate cît mai bună.
Mulțumind conducătorului partidu
lui si statului pentru preocuparea
statornică manifestată fată de dez
voltarea continuă a acestui impor
tant sector al economiei naționale,
pentru orientările si indicațiile date
in cursul acestei analize, factorii de
răspundere din cadrul consiliului
popular municipal si ministerului de
resort, specialiștii si oamenii muncii
din unitățile vizitate au dat expresie
hotăririi de a face totul pentru
transpunerea neabătută în practică
a importantelor sarcini stabilite cu
acest prilei. pentru sporirea contri
buției unităților din industria ali
mentară Ia creșterea bunăstării în
tregului popor, la progresul necon
tenit al patriei.

obține un ulei de mai bună calitate,
creșterea randamentului de extracție
ți sporirea, în general, a eficienței
in toate domeniile.
Avem impresii bune față de îmbu
nătățirile și rezultatele obținute la
fabrica de furfurol pe linia creșterii
randamentelor, reducerii consumuri
lor ți o prețului de cost, lată ce
rezultate se obțin prin aplicarea de
tehnologii noi și modernizate - creș
terea producției și sporirea venitului
național și, pe această bază, o con
tribuție mai mare la dezvoltarea ge
nerală a patriei și ridicarea nivelului
de trai al intregului popor.
Ne pregătim pentru Congresul al
XIV-lea al partidului. Aș dori ca ju
dețul Ialomița să se prezinte - și în
industrie, ți in agricultură —, ca de
altfel intreaga țară, cu rezultate cit
mai bune in toate domeniile, să ob
țină o creștere a producției, a ran
damentelor, a eficienței economice
— aceasta constituind calea înfăptui
rii neabătute a Programului partidu
lui ți crearea condițiilor pentru rea
lizarea visului de aur — comunismul.
încă o dată, vă adresez felicitări ți
urarea de a obține rezultate tot mai
bune in toate domeniile de activitate.

Cuvintele secretarului general al
partidului au fost primite cu multă
însuflețire de cei prezenți, care, prin
puternice și îndelungi aplauze, urale
și aclamații, au dat expresie hotăririi
ferme a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii din județ; de a face
totul pentru transpunerea în viață a
indicațiilor și sarcinilor primite in
timpul vizitei, de a întîmpina cu noi
și remarcabile realizări Congresul al
XIV-lea al partidului.
Dialogul de lucru purtat de secre
tarul general al partidului cu cei ce
muncesc și trăiesc în județul Ialo
mița a continuat pe platforma indus
trială a tînărului oraș Țăndărei. care,
asemenea tuturor localităților patriei,
a cunoscut o puternică dezvoltare și
modernizare în perioada inaugurată
de Congresul al IX-lea al partidului.
Vizita de lucru in orașul Țăndărei
a început la ÎNTREPRINDEREA

DE INDUSTRIALIZARE
SFECLEI DE ZAHĂR.

A

Au fost examinate probleme pri
vind utilizarea la capacitatea maximă
a utilajelor și instalațiilor din do
tare, reducerea consumurilor specifice
de materii prime și materiale, crește
rea randamentului de extracție a za
hărului, sporirea eficienței întregii
activități.
Directorul unității. Florin Dinu, a
arătat că. datorită modernizării con
tinue a proceselor de producție, în
treprinderea prelucrează în prezent o
cantitate de sfeclă de zahăr aproape

dublă față de 1976, anul punerii în
funcțiune. S-a subliniat că. o dată cu
sporirea capacității de prelucrare, a
crescut și randamentul de extracție
a zahărului, care a ajuns la 13,5 la
sută. Totodată, a fost reliefat faptul
că se desfășoară din plin campania
de prelucrare a sfeclei de zahăr, uti
lajele și instalațiile funcționind la
întreaga capacitate.
In timpul vizitării unor secții de fa
bricație, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a fost informat în legătură cu mă
surile și acțiunile întreprinse în ve
derea realizării Integrale a progra
mului de prelucrare industrială a
sfeclei de zahăr din campania acestui
an. A fost subliniat faptul că prin
folosirea intensivă a utilajelor și in
stalațiilor. modernizarea proceselor
de tăiere a sfeclei, de purificare și
de filtrare, precum și prin diversifi
carea produselor au crescut atît can
titatea prelucrată, cît și randamentul
de extracție a zahărului. De aseme
nea, s-a arătat că. prin mai buna or
ganizare a întregii activități, prin
respectarea riguroasă de către uni
tățile agricole producătoare a grafi
celor de livrare, planul pe luna sep
tembrie a fost îndeplinit la toți in
dicatorii, colectivul întreprinderii angajindu-se ca, pînă la Congresul al
XIV-lea al partidului, să realizeze in
tegral sarcinile de plan pe acest an.
Apreciind rezultatele dobindite de
colectivul acestei unități, secretarul
general al partidului a indicat să se
acorde, în continuare, o atenție deo
sebită modernizării si perfecționării
proceselor de fabricație în scopul
reducerii pierderilor tehnologice șl
sporirii randamentului de extracție a
zahărului din materia primă.
Mulțumind
tovarășului
Nicolae Ceaușescu pentru vizita efec
tuată, directorul întreprinderii a ex
primat angajamentul ferm al tînăru
lui colectiv de oameni ai muncii de
a face totul pentru transpunerea în
viață a indicațiilor și orientărilor pri
mite în timpul vizitei, pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor pe
acest an și pe întregul cincinal.
Vizita de lucru a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena
Ceaușescu a continuat la FABRICA
DE ULEI, situată In imediata apro
piere. unitate construită In această
zonă, la indicația secretarului general
al partidului, în vederea prelucrării
soiei și inului ce se cultivă pe mari
suprafețe în județul Ialomița.
Si aici, ca pe tot parcursul vizitei,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa
Elena Ceaușescu au fost întîmpinați
cu aceleași calde sentimente de sti
mă și aleasă prețuire de oamenii
muncii de la fabrica de ulei, de nu
meroși locuitori ai orașului.
Secretarului general al partidului
i-au fost înfățișate rezultatele obți
nute de colectivul fabricii în înde
plinirea indicatorilor de plan. îndeo
sebi a producției fizice, a productivi

tății muncii, a diminuării cheltuieli
lor și sporirii eficienței întregii acti
vități. Concomitent cu producerea de
uleiuri, la fabrica din Țăndărei se
realizează făină de soia, precum și
texturate proteice obținute din aceeași plantă. S-a subliniat faptul că,
prin finalizarea programului de mo
dernizare, încă în curbul acestui an
se va înregistra o dublare a capaci
tății de producție la făina de soia,
unitatea de aici fiind singura din țară
profilată pe fabricarea acestui pro
dus.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl to
varășa Elena Ceaușescu au vizitat
apoi principalele sectoare de produc
ție ale fabricii.
Avînd în vedere larga utilizare In
Industria alimentară a făinii și texturatelor proteice din soia, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a cerut conducerii
unității să asigure creșterea, în con
tinuare, a capacității de producție.
In același timp, s-a indicat factorilor
de răspundere die centrala industria
lă și ministerul de resort să întoic- ;
mească un program menit să asigure ;
realizarea, cu forțe proprii, și în alte j
localități a unor capacități și instalății pentru producerea de făină și t
texturate proteice din soia.
i
La plecarea de pe platforma Indus- I
trială a
orașului,
tovarășul ’
Nicolae
Ceaușescu. adresindu-se '
muncitorilor care lucrează în unită
țile de aici, a subliniat bunele impre- >;
sii din timpul vizitei la întreprinde- .
rea de Industrializare a Sfeclei de ă
Zahăr și la Fabrica de Ulei, arătînd ț
că este necesar să se acționeze pen- :>•
tru obținerea unor rezultate cît mai •
bune în întreaga activitate, să se asi- "
gure aplicarea in mod ferm a măsu- J
rilor din programele de modernizare,
de creștere a randamentelor, de reducere a consumurilor și sporire a i
eficienței economice.
îndemnurile secretarului general al ■'
partidului au găsit un puternic ecou i
în rindul oamenilor muncii din orașul
Țăndărei, care, prin însuflețite apla
uze și aclamații, au dat expresie an
gajamentului ferm de a face totul 1
pentru realizarea exemplară a sarci
nilor primite, pentru îndeplinirea in
tegrală a planului pe 1989 și pe În
tregul cincinal.
Mulțumind încă o dată tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu pentru vizita efectuată,
pentru orientările și indicațiile pri
mite cu acest prilej și care se con
stituie într-un mobilizator program
de acțiune pentru toți cei ce muncesc
și trăiesc in această parte a țării,
primul-secretar al comitetuiui ju-, ețean de partid a exprimat hotărîrea
comuniștilor, a tuturor oamenilor
muncii ialomițeni de a acționa, cu
dăruire și răspundere, in spirit revo
luționar, pentru îndeplinirea preve
derilor de plan pe acest an și pe în
tregul cincinal, de a întîmpina cu noi
și importante realizări în toate do
meniile Congresul al XIV-lea al
partidului.
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Socialismul-orînduire întemeiată pe egalitatea Zile decisive pentru stringerea grabnică
celor ce muncesc, pe răsplata echitabilă a muncii a recoltei și urgentarea însămințărilor
întotdeauna dezbaterea de eătre
întregul popor a documentelor pro**
gramatice ale dezvoltării economice
si sociale, ale direcțiilor viitoare ale
progresului — cum este cazul, in această perioadă de încărcătură politi
că intensă, cu proiectul Programul-aiDirectivă al Congresului al XIV-lea
al P.C.R. și cu Tezele pentru Con
gres — insuflă. în mod firesc, re
flecții și considerații asupra caracte
rului profund și concret democratic
«1 adoptării principalelor măsuri și
direcții ale politicii partidului și sta
tului nostru, asupra participării largi,
generalizate — și în această privin
ță — a maselor la conducerea socie
tății, Dar faptul elaborării unor do
cumente programatice de asemenea
anvergură și consistență șl ai supu
nerii lor dezbaterii de către o în
treagă națiune prezintă și alte sem
nificații esențiale.
Bunăoară, cu un an în urmă, un
cunoscut filozof francez declara într-un interviu acordat revistei L’Expres : „parcă am fi atins sfîrșitul is
toriei (...) parcă ar fi devenit inde
cent, criminal să avem un proiect
*.
politic'
Critico-nedumerirea , filozo
fului în cauză vizează, desigur, și ca
racterul limitat, devitalizat prin su
ficiență și incintare de sine, al de
mocrației burgheze, dar vizează, în
plus, un paradox fundamental : pe
de o parte, în zonele ei de realism,
ideologia occidentală se inspăimintă
de „șocul viitorului'1, de dramatis
mul problemelor zilei de miine, iar
pe de alta, mecanismele decizionale
— și cu atît mal puțin procedurile
făloase de consultare a opiniei pu
blice — evită cu obstinație perspec
tiva. Fără a fi normală, atitudinea
este explicabilă : cum să deschizi
ochii în fața unui viitor care nu
poate fi — în cazul capitalismului
— controlat, care se abate asupra
prezentului — și el însăilat cu ața
precarului — în mod implacabil și
Strivitor, ca o avalanșă ? !
In categorică antiteză, corespunză
tor realităților societății noastre so
cialiste, elaborarea unor largi, atot
cuprinzătoare programe de perspec
tivă și dezbaterea lor cu întregul po
por nu numai că reprezintă o moda
litate firească, devenită tradiție a
vieții politice In perioada care a tre
cut de la Congresul al IX-lea al par
tidului. dar conținutul programelor
este atrăbătut ca de o forță vitală,
de optimism lucid, robust, mobiliza
tor. Din filonul bogat al împlinirilor
țîșnese și se conturează, sub Însem
nul tonusului creator, reperele evo
luției viitoare. Iar cum realizările
fiecărei perioade au drept corolar
creșterea nivelului de civilizație ma
terială și spirituală1^ întregului po
por, recitat sintetic ăi fffttiro? pre
ocupărilor și orientărilor politicii
economice și sociale, perspectivele
converg și ele înspre același țel stiprem — calitatea v.eții tuturor. Și
astfel, perioadele dezvoltării multi
laterale a țârii, prefigurate și anali
zate prin documentele dc referință
ale congreselor și conferințelor na
ționale ale partidului, se succed ca
trepte largi, sigure, bine determi
nate ale înaintării spre viitor.
Există, desigur, o multitudine de
date și argumente care justifică din

plin acest optimism luminos, această
încredere viguroasă in ziua de mii
ne. Dar există și logica simplă dato
rită căreia se cristalizează orice legi
tate, și anume că ține de natura fap
telor esențiale să se repete ceea ce
S-a mai petrecut, să se continue
ceea ce s-a început. Dacă, bunăoară,
cincinal după cincinal s-au con
struit sute de mii, milioane de lo
cuințe noi — vor fi peste 670 090 apartaniente numai cele edificate în
acest cincinal — este normal să se
realizeze in următorii cinci ani și
cele 700 000 prin care se va soluțio
na. în linii generale, problema locativă (realizare, se poate spune, fără
egal în lume). Dacă retribuțiile au
crescut în flecare perioadă conform
prevederilor, și chiar mai mult și in
etape devansate — între care, în
acest cincinal, retribuția reală, cu
peste 10 la sută — e ușor de între
văzut creșterea în continuare a re
tribuției reale cu 5—8 la sută, co
respunzător estimărilor în ceea ce
privește sporul productivității mun
cii sociale.
De fapt, ca să revenim la decepția
filozofului francez menționat, un tip
de prognoze s-ar putea face și in so
cietatea capitalistă. Pă.-trind logica
faptului verificat, concordantă cu
legile obiective ale societății, se pot
estima procesele viitoare și reperele
lor cifrice, iar destui specialiști și
organisme specializate o și fac pen
tru uz restrîns șl foarte restrins. Dar

dreaptă răsplată a muncii se asocia
ză cu garantarea efectivă, in con
tinuare, a insăși șansei de a munci,
a dreptului la muncă — realitate
omniprezentă in România socialistă,
ne-realitate obsesivă in societățile
„de consum" — numărul personalu
lui muncitor urmînd să atingă la
sfirșitul cincinalului următor 8189—
8 240 mii persoane, adică peste două
treimi din totalul populației active.
Trecerea la cea de-a doua etapă a
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate, pașii tot mai marcanți pe care ii întreprinde societa
tea noastră spre perspectiva comu
nismului reverberează și în profun
de schimbări calitative din relațiile de
repartiție, domeniu in care, după
cum se știe, se manifestă cel mai
direct și mai concludent spiritul de
echitate socială. Astfel, consecvent
unui proces îndelungat de corelare
optimă a veniturilor — care să evi
te atît discrepanțele, cit și egalita
rismul mic-burghez — raportul din
tre retribuțiile mici și mari va fi de
circa 1 la 4.5. Este doar un aspect
al spiritului de echitate care guver
nează repartiția socialistă. El se
completează in mod grăitor cu spo
rirea rolului cheltuielilor sociale, cu
creșterea ponderii problemelor de
civilizație și cultură pe care le re
zolvă, in mod direct, societatea, din
fondurile special constituite.
Dimensiunile armoniosului edifi
ciu al egalității sint limpezi și in

libere, abnegației creatoare, aportu
lui conștient la progresul societății.
Munca tuturor, munca principial
egală, munca depusă cu aceeași dă
ruire. indiferent de importanța socia
lă și de formele ei concrete, este iz
vorul viu și nesecat al tuturor îm
plinirilor. al condițiilor de viață me
reu mai bune și mai omogene. Și in
această privință, importantele docu
mente aflate in dezbaterea intregului partid. întregului popor cuprind
însemnate prevederi de detaliu, ca
și de principiu. Astfel, ca un efe .-t
al orientării pregnante spre crește
rea productivității muncii sociale, se
prevede ca sporul personalului mun
citor să se realizeze îndeosebi prin
sporirea numărului celor rare lu
crează nemijlocit in producție. Este
o prevedere ce reflectă, la scara
exemplului de amănunt, prețuirea de
care se bucură nu munca nepăsătoare, nu opțiunea profesională sub im
pulsul factorilor stihinici', ori al co
modității, ci activitatea direct folosi
toare, cert necesară societății. Ga
rantând dreptul la muncă, locuri de
muncă, răsplata egală a muncii, so
cietatea pretinde aport plenar, ab
negație, disciplină în muncă. Doar
așa poate fi înțeleasă, in substanța
ei, egalitatea muncii, respectiv ega
litatea întemeiată pe muncă.
Principiul concordanței intre in
tenții și fapte, între vorbă și acțiu
ne, între drepturi și îndatoriri, între
muncă egală și răsplată egală se re
MUREȘ:
găsește și in prevederea Programului-Directivâ de a se aplica mai
ferm acordul global, acționindu-se
pentru realizarea unei strinse legă
turi intre venitul fiecăruia și activi
tatea sa personală, precum și a co
lectivului din care face parte.
Doar punctind reperele acestui
univers al muncii libere și răsplăti
Pentru a încheia toate lucrările
rii ei echitabile, trebuie amintită și
agricole la termenele stabilite, De
egalitatea deplină de șanse la porți
ogoarele județului Mureș se înre
le calificării profesionale, in clasele
gistrează o amplă concentrare de
forțe, cooperatorii și mecanizatorii
și amfiteatrele unui invățămint mo
fiind sprijiniți de un mare număr
dern. în viitorul cincinal, întregul
de elevi, lucrători navetiști și oa
tineret va urma școala de 12 ani,
meni ai muncii din instituțiile și
învățămintul va asigura pregătirea
întreprinderile județului. Concomi
profesională a aproape 2 milioane
tent cu preocuparea pentru însămînpersoane, pe lingă faptul că progra
t-area grabnică a griului și recolta
rea porumbului de pe cele 47 689
mele de reciclare vor cuprinde pes
hectare,
se acționează energic la
te 3,2 milioane persoane anual. Un
transportul produselor din cimp, în
uriaș efort suportat de societate
deosebi a porumbului și sfeclei de
pentru a asigura fiecărui tînăr, fie
zahăr, culturi la care, pină in seara
cărui om șansa pregătirii profesio
zilei de 1 octombrie, recoltarea a
ajuns la 17 și, respectiv, 66 la sută
nale, prin aceasta șansa muncii,
din suprafețele cultivate.
drepturi și îndatoriri echilibrate, ar
Faptul că în multe unități agrico
monizate. Așa cum se arată în ace
le capacitățile de transport sint ra
lași important document, „in societa
țional utilizate a făcut ca livrarea
tea noastră, munca — factor notări
produselor să decurgă aproape In
lor al formării omului însuși ca
ritm cu recoltarea. între aceste uni
tăți se numără in primul rînd Coo
ființă socială — devine tot mai mult
perativa Agricolă Săulia de Cîmpie.
o. cerință,.vitală, fun atribut esențial
■'Aici, cu J7, capacități auto proprii
al afirmării și înfloririi personalității
50 de atelaje, se! transportă zilnic
umane".
, . i și
peste 450 tone de produse. Totodată,
Egala chemare a muncii, șansa
faptul că distanțele la care porum
bul și sfecla de zahăr sînt livrate nu
egală de a desfășura o muncă cinsti
depășesc, în medie, 6—7 kilometri
tă, ambele încununate cu răsplătirea
a făcut, ca majoritatea mijloacelor
echitabilă a muncii se constituie ca
auto să realizeze 10 și chiar mai
factor perpetuu de stimulare a dina
multe curse pe zi. Mulț'i conducători
mismului economico-social. Acțiunea
auto, între care Gheorghe Micușan,
lui, temei al optimismului profund,
Alexandrii Baciu și Gheorghe Maier,
au transportat zilnic aproape 70 tone
orientează continuu evoluția societă
sfeclă de zahăr fiecare. „Pentru cei
ții noastre spre zările istoriei, mereu
care transportă peste 40 tone sfeclă
deschise in față, niciodată finite, ori
de zahăr pe zi — ne preciza Gheor
insuflind sentimentul finitului.
ghe Duma, președintele unității —
noi am instituit și un sistem de pre
S. ANDON
miere in seara fiecărei zile, asa

Sînt necesare măsuri ferme
pentru îmbunătățirea transportului

cum să se includă în programe poli
tice și, mai ales, cum să se supună
unei dezbateri de masă certitudin’
Ori semicertitudini, cum ar fi viitori
coeficienți ai profitului patronilor,
ai acumulării bogăției in seifurile unor minorități, orizonturile decepționante ale șomajului sau menținerea
unor categorii de oameni fără de adăpost și fără șansa unei locuințe
omenești ? !
Capacitatea unei societăți de a
prospecta și programa viitorul in
mod sistematic, riguros și optimist
este deci indisolubil legată de carac
teristica aceleiași societăți de a fi a
oamenilor pentru oameni, a poporu
lui pentru popor, de a se defini prin
egalitate de drepturi, de șanse, de
condiție economică și socială, iar de
pe aceste trainice poziții, prin egali
tate și în fața perspectivelor.
Cum este prefigurată deci egalita
tea tuturor membrilor societății
noastre socialiste in fața perspecti
velor cuprinse in documentele aflate
acum in dezbaterea țării întregi ?
întrunit anterior a fost menționat do
meniul retribuției reale, să .conti
nuăm observarea acestui indicator
atit de direct, de „palpabil", al nive
lului de trai. Retribuția medie reală
va ajunge în 1995 la 3 599—3 600 lei
lunar, pe parcursul cincinalului vii
tor crescmd in aceeași proporție
(3—8 la sută) și veniturile totale ale
țărănimii
cooperatiste.
Această

această privință. Dacă sporirea pon
derii fondurilor sociale de consum în
totalul veniturilor este prin ea însăși
semnificativă sub aspectul asigurării
deplinei egalități, trebuie subliniat
că egalitatea condițiilor de viață, de
formare și afirmare a personalității
umane sporește-, intr-un mod care
depășește puterea de cuprindere a
calculelor, prin destinația cheltuieli
lor sociale. Generalizarea invățămintului de 12 ani. gratuitatea asistenței
medicale, modalitățile financiare de
sprijinire a familiilor cu mai multi
copii, extinderea și permanentizarea
activităților culturale intense in toa
te localitățile, cuprinzind toate cate
goriile de cetățeni, alături de alte
domenii hotărîtoare, ca rezolvarea
problemei locative la orașe și mo
dernizarea localităților rurale, repre
zintă tot atîtea căi de atingere a
foAdi'-N'A'ijțSerioare și rezultatului su
iș prem al egalității — omogenizarea
socială.
..
.
Rolul determinant în asigurarea
deplinei egalități economice și so
ciale, a condițiilor ca eâ să poată
fi proclamată și exercitată. îl are,
desigur, proprietatea socialistă. Dar
numai caracterul fundamental nou,
superior, al relațiilor de proprietate
n-ar fi suficient pentru ca egalitatea
să prindă viață și să dăinuiască.
Seva care umple capilarele armonios
ramificate ale egalității civice, eco
nomice și sociale este seva muncii

incit transportul decurge ireproșa
bil".
în mod similar se acționează în
numeroase alte unități din consiliile
agroindustriale Band. Sărmașu, Un
gheni, Zau de Cîmpie ș.a. Urmarea:
sfecla de zahăr — ca să dăm doar
acest exemplu — ajunge in timp
scurt de la recoltare in întreprinde
rile prelucrătoare. Că este așa o do
vedește faptul că, în ziua de 29 sep
tembrie. Fabrica de Zahăr din Tirgu
Mureș avea „în stoc" 5 600 tone, iar
cea din Luduș — aproape 4 000 tone.
Aprovizionarea cu materie pri
mă • fost bună și In zilele prece
dente. Aceasta rezultă și din faptul
că fabrica din Tirgu Mureș a prelu
crat in mod constant. în ultima pe
rioadă, peste 3 500 tone sfeclă in 24
de ore (față de 3 000 tone capacita
tea nominală), iar cea din Luduș —
aproape 3 000 tone zilnic.
Citeva sublinieri se impun totuși.
Prima : dacă in județul Mureș rit
mul recoltării și al transportului
sfeclei’ de zahăr poate fi apreciat
ca bun. nu același lucru se poate
spune despre unităîille agricole din
alte județe. Un exemplu. Fată de
graficele „la zi", de 51 000 tone
sfeolă de zahăr, unitățile din jude
țul Cluj nu au transportat (oină in
ziua de 29 septembrie) la Fabrica
de Zahăr din Luduș decît 32 000
lone. Inginerul Dumitru Turcu. di
rectorul întreprinderii,, pune această
situație pe seama lipsei vagoanelor
pentru sfeclă in stațiile Cimpia
Turzii. Apahida. Bonțida. Gherla și
Dej. O altă subliniere : preocuparea
pentru ca transportul sfeclei de za
hăr să decurgă fluent trebuie înso
țită permanent de grija pentru ca.
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O COMPONENTĂ ESENȚIALĂ
A NOII CALITĂȚI
A SERVICIILOR PUBLICE:
•>
>
Sectorul serviciilor publice. In
toată aria sa de cuprindere, capătă
ne zi ce trece o pondere tot mai
mare, proiectul Programuiui-Directlvă, stabilind pentru perioada urmă
torului cincinal o creștere a volu
mului de activitate cu 60—75 la sută,
creștere ce va devansa toți ceilalți
indicatori economico-sociali, incit
pină in 1995 să se asigure „rezolva
rea completă a problemei servicii
lor pentru populație".
Desigur, baza materială de la care
se pornește in dezvoltarea viitoare
a serviciilor publice este puternică,
avîhdu-se in vedere numeroasele
construcții realizate, mai ales in pe
rioada ce a urmat Congresului al
IX-lea al partidului, in toate jude
țele tării — atît la orașe, cit si la
sate. Accentul se cere pus acum ce
folosirea intensivă a ceea ce există
deja si; înainte de toate, pe asigu
rarea concordantei intre evoluția
bazei materiale si calitatea servicii
lor prestate, intre nivelul dotării
materiale si gradul de solicitudine al
personalului din unități. Pentru că,
oricit de noi ar fi clădirile unități
lor de prestări servicii, oricîte fon
duri s-ar investi in modernizarea
instalațiilor si mobilierului, calitatea
serviciilor nu se va modifica de la
sine dacă nu se fac investiții la fel
de mari — poate chiar mai mari —
de ordin profesional, educativ. In
vederea eliminării unor practici si
mentalități care reduc sensibil efi
cienta eforturilor materiale ale so
cietății.
Desigur, si in eeea ce privește
comportarea, solicitudinea, nivelul
prestațiilor, destule unități, colec
tive întregi sau meșteri izolați oferă
exemple lăudabile. Dar există si
altfel de exemple, unele dintre ele
frlzind adevărate mentalități ne
gative.

Cine este Ia dispoziția eelulta.lt :
meseriașul sau clientul ? Deși între
barea nu pare să-și aibă rostul,
lucrurile fiind clare principial, to
tuși. in practică se intilnesc nu pu
ține situații in care firescul se trans
formă in contrariu. Să luăm, bună
oară. programul de funcționare al
unităților de prestări-servicii. în
mod normal, acest program ar trebui
să corespundă intereselor publicului,
să tină cont de timpul liber al solicitanților. Ei bine, in realitate, la
unele ghișee cetățeanul poate apela
numai după ce se invoieste de Ia
serviciu. „uitindu-se“ regula ca ghi
șeele să fie deschise in unele zile
dimineața, iar in altele si dupăamiaza. Dacă s-ar calcula cite Învoiri
se fac din producție pentru ca oa
menii să poată apela la serviciile
acelor unități prestatoare in care nu
se lucrează cu publicul decît dimi
neața. s-ar constata cit de mari sint
pierderile de timp, in ultimă in
stanță evaluabile pierderi materiale.
Sau un alt exemplu : la un ghișeu

intr-o instituție publică se solicită
eliberarea unui act. „Faceți mai intîi
o cerere — se răspunde —, treceți
aooi pe la camera... (din aceeași in
stituție — n.n.) să vi se pună avi
zul. apoi treceti și ne la camera...
(tot din aceeași instituție — n.n.).
după care lăsati cererea la noi si
reveniți peste citeva zile pentru a
primi actul cerut". De ce trebuie -să
meargă cetățeanul din ușă in usa. să
irosească timpul, cînd. pe baza regu
lamentelor de ordine interioară,
funcționarul de la ghișeu ar trebui
să se ocupe el de avizele respecti
ve, fiind sarcina sa de serviciu ?
Sa fie oare inevitabil îaptul că in
tr-un loc domnește respectul fată de
cetățean, fată de timpul său. se
lucrează cu solicitudine, in vreme ce

partea tuturor factorilor educaționali
din unitățile de servire publică.

Unul cu mistria, altul cu bidi
neaua... Tergiversarea, purta-tul de la
o ușă la alta nu constituie doar apanajui unora care lucrează cu hîrtii.
Se mai intimnlă ca. dacă s-a spart
o teavă în perete, mai intii să vină
instalatorul, apoi să fie așteptat zi
darul cu mistria să repare peretele
spart, iar după ce se usucă mortarul
să fie așteptat zugravul cu bidineaua
să refacă zugrăveala sau să vină faiantarul să remonteze faianța.
în asemenea cazuri, plimbatul
clientului de la un meseriaș la altul,
refuzul de a efectua o lucrare dife
rită de stricta lor specialitate sint
nejustificate. Deși pe certificatele de

Respectul față de cetățean,
față de timpul său
în alte locuri se manifestă dezinte
res. desconsiderare fată de solici
tantul de la ghișeu ?
Din păcate, unii funcționar! uită
că se află in slujba celor ce se pre
zintă la biroul lor — muncitori, ță
rani. constructori, oameni stimați in
colectivele lor. Asemenea funcționari
lsi imaginează că. prestind un ser
viciu sau eliberind un act. fac o fa
voare solicitantului, cind de £aot aceasta intră in obligațiile lor nor
male de serviciu. Că mai există in
rindurilo publicului si oameni mai
cusurgii, chiar unele elemente certa
te cu preceptele normelor de civili
zație este adevărat, dar, dacă dorim
să nu mai existe asemenea mani
festări. la eradicarea lor sint chemați
să contribuie — si nu in ultimul
rmd — si cei ce lucrează in unită
țile de servire publică, care, prin
tactul, responsabilitatea, exemplul
lor personal pot contribui (cum do
vedesc adesea) la restabilirea intr-o
împrejurare sau alta a echilibrului
ambiantei civilizate, bucurindu-se in
eforturile lor de sprijinul opiniei
publice.
Să mai spunem că o asemenea
mentalitate, de vădit dispreț, de arogantă fată de public, proliferează
acolo unde problema calității actului
de servire, relațiile corecte, civiliza
te cu publicul sint lăsate pe un olan
secundar, munca formativă, educati
vă rezumindu-se la citeva fraze de
ochii lumii, cu ocazia vreunei ședin
țe. Or. nu de declarații formale de
bune intenții sau de angajamente de
circumstanță este nevoie, ci de mă
suri hotărîte si perseverente din

calificare a fiecărui meseriaș este În
scrisă o anumită meserie, in sfera ser
viciilor publice, specializarea trebuie
asigurată intr-o măsură cit mai largă.
Mai ales cind e vorba de servicii
prestate la domiciliul clienților, dar
și in alte situații, calitatea servirii
poate fi asigurată numai in strinsă
legătură cu policalificarea. Nu-i ace
lași lucru să vină un meseriaș să facă
o reparație de la un capăt la altul
sau să se aștepte în fiecare zi ait
,.superspecialist" să se ocupe de „feliuța" lui. Pe lingă pierderea de timp
a cetățeanului, dezavantajați sint și
meseriașii, care devin dezinteresați
și evită chiar, aminind clienții, să
bată drumul pentru un petic de ten
cuială pe care ar putea să-l repare
foarte bine și instalatorul. Iată de ce
policalificarea trebuie privită in acest domeniu nu doar ca o „sarcină
de serviciu", ci ca o condiție esen
țială pentru ridicarea nivelului cali
tativ al lucrărilor executate.
Se intilnesc cazuri cînd, la adăpos
tul certificatelor de calificare, cite un
meșter se eschivează de la unele ope
rațiuni mai simple, aceste certificate
conferindu-le parcă o anume pudoare
față de munca necalificată, care n-ar
fi. chipurile, de blazonul lor, i-ar
atinge în orgoliul de superspecialiști.
Poți vedea astfel ateliere de frizerie
sau coafură în care marii specialiști
In ondularea firelor de păr preferă
să plătească din buzunarul propriu
(dar nu din banii lor, ci din „aten
țiile" clienților) cîte o persoană din
afara colectivului care să dea cu mă
tura prin unitate, decit să pună ei
mina să facă curățenie. Sau, cum

constata recent cineva, in parcul He
răstrău din Capitală, cei patru anga
jați de pe umil din vapoarele de agrement de pe lac s-au arătat mirați
cind li s-a spus să pună ei mina să
facă curățenie pe vapor.
— No! ?! Noi sintem marinari ! —
au replicat aceștia. Pentru curățenie
să fie angajată o femeie de serviciu.
Penibilă comoditate și lipsă de
respect pentru locui de muncă, pen
tru pasageri, in fabrică, strungarul
îngrijește de strungul său, ii curăță,
ii unge, mătura in jur, iară să aștep
te femeia de serviciu și fără să 'con
sidere ca tace o muncă degradanta
pentru ei ; mecanicul de locomotivă,
de cum ajunge la destinație/are grijă
să „facă bec" locomotiva ; tot așa și
cei din sectorul serviciilor publice ar
trebui să manifeste mai multă aten
ție. mal muită considerație față de
condițiile in care muncesc și in care
oferă clienților serviciilor lor..
Cind birourile sint preferate depla
sărilor pe teren. Desigur, multe din
mentalitățile care grevează asupra
calității serviciilor publice nu și-ar
găsi loc de manifestare dacă cei predispuși la anumite practici ar fi mai
des controlați de conducerile de uni
tăți. Nu in puține locuri, sub plapu
ma ..grijii" l'ață de plan, a altor pre
ocupări, uneie cadre de conducere
uită să mai treacă prin unități, să ia
contact cu realitățile de pe teren, să
controleze direct activitatea lucrăto
rilor din ateliere și de la ghișee, manifestînd parcă o jenă „aristocratică"
să coboare din birourile lor directo
riale. Așa cum pentru directorii de
întreprinderi industriale constituie o
„lege a muncii" obiceiul ca, după ce
parcurg la prima oră mapa eu cores
pondența „la zi", să coboare in secții,
intre oameni, sfătuindu-se cu ei, colaborind la rezolvarea diverselor pro
bleme. sau cum procedează președin
ții de C.A.P., care, după primele
măsuri organizatorice ale dimine
ții, merg in cimp și pun mina, ală
turi de cooperatori și mecaniza
tori, la munca pămintului, tot ast
fel conducerile unităților de servi
re publică ar trebui sa abandoneze
stilul funcționăresc de muncă, să ur
mărească direct, la fața locului, acti
vitatea personalului din unități.
Asemenea tuturor compartimente
lor vieții economico-sociaie, este ne
cesar — și pe deplin posibil — ca și
în unitățile de servire a populației
să fie înlăturate orice mentalități și
practici anacronice, prin intensifica
rea muncii politico-educative, prin
măsuri de organizare a muncii cores
punzătoare, in sprijinul creșterii ge
nerale a simțului răspunderii, con
știinciozității. corectitudinii, realizindu-se acordul firesc intre baza ma
terială creată și gradul de civilizație
al serviciilor prestate populației.

Mihai IONESCU

Succese ale constructorilor de căi ferate
• VILCEA

Angajați cu toate forțele pentru
urgentarea punerii in funcțiune a
liniei ferate Rimnicu Vilcea — Vâl
cele. constructorii din cadrul brigă
zii de tunele Ciofringeni a Antre
prizei de Căi Ferate Brașov au
reușit să străpungă tunelul Gibei.
unul dintre cele mai importanțe
obiective de care depinde finali
zarea. in perspectiva apropiată, a
acestei magistrale feroviare. în
acest scon, formațiile conduse de
inginerii Otto Kremarenco si Paul
Tacaci au folosit la excavarea și
finisarea directă a celor 2 240 me
tri liniari, cit măsoară tunelul Gibei,
doua scuturi, instalații de mare
complexitate tehnică, concepute și
realizate de specialiști români.
Prin terminarea lucrărilor de ex
cavați! la acest tunel, s-au creat
condițiile necesare pentru darea in
exploatare a primului tronson de
pe calea ferată Rimnicu Vilcea —
Vilcele in cinstea celui de-al
XIV-lea Congres al partidului.
(Ion Stanciu).
• SUCEAVA

între bogatele fapte de muncă
dedicate Congresului al XIV-lea al

partidului se numără șl o realizare
deosebită a constructorilor de pe
șantierul de electrificare a liniei
ferate Suceava — Vatra Dornei —
Boolean. Este vorba de darea in
folosință, cu aproape 13 luni mai
devreme, a liniei electrificate de
cale ferată pe tronsonul Suceava—
Câmpulung Moldovenesc, in lungi
me de 75 kilometri. Se înscrie ast
fel un nou succes in cadrul acțiu
nii de modernizare a transporturi
lor feroviare in actualul cincinal.
Electrificarea liniei ferate Sucea
va—Câmpulung Moldovenesc con
duce la optimizarea traficului de
marfă și călători pe acest traseu,
precum și la importante economii
de combustibil.
La această realizare au contri
buit lucrătorii brigăzilor de con
strucții si de instalații de la Antre
priza de Construcții Căi Ferate
Iași, precum si cei din brigăzile de
la Antrepriza de Semnalizări și
Automatizări Feroviare ..Electromontaj" Bacău și .Antrepriza „Teleconstrucția" Iași. care, prin or
ganizarea mai bună a muncii și
mecanizarea unor operații, au spo
rit considerabil
moductivitatea
muncii pe șantier. (Sava Bejinariu).

Producții suplimentare
Angajați cu toate forțele !n am
pla întrecere socialistă ce se des
fășoară pentru intimpinarea Con
gresului ai XIV-lea al partidului
cu rezultate deosebite, oamenii
muncii din industria județului Bu
zău înregistrează noi și importan
te succese. Astfel, prin organiza
rea mai bună a producției, moder
nizarea proceselor de fabricație,
asimilarea de noi produse cu pa
rametri tehnico-calitativi supe
riori,
creșterea
productivității
muncii si reducerea consumurilor
de materii prime și energie pe. unitatea de produs, colectivele mun
citorești obțin însemnate sporuri

la producția fizică. în special ta
cea destinată exportului. Ca ur
mare, în perioada care a trecut
din acest an au fost livrate su
plimentar
economiei
naționale
845 000 mp geamuri trase și lami
nate. 560 000 Nmc gaze asociate
utilizabile, 38 000 tone oțel-beton,
145 tone utilaje tehnologice pentru
metalurgie, 1 300 mc prefabricate
din beton armat, 3 000 mc cheres
tea, 120 tone uleiuri minerale,
confecții textile in valoare de 47
milioane lei, produse ale indus
triei electrotehnice, de mecanică
fină și optică, sticlărie de menaj
șl altele. (Stelian Chiper).

Produse de înaltă performanță cu consumuri reduse
Oamenii muncii de la întreprin
derea de
Utilaj
Tehnologic
Bistrița îsi concentrează efor
turile creatoare pentru spori
rea continuă a eficienței econo
mice. După cum am aflat de la
șeful atelierului de proiectare răcitoare din aluminiu, inginerul
Paul Ilieș, in acest an au fost asi
milate noi produse, care ridică la
35 sortotipodimensiuni gama fa
bricației din acest sector de acti
vitate, pus în funcțiune cu numai
doi ani in urmă. Prin randamen
tele obținute, gabarit și fiabilitate
sporită, noile produse, intre care
condensatoarele și vaporizatoarele
pentru instalațiile de climatizare a

autovehiculelor, radiatoarele pen
tru autoturisme, radiatoarele de
apă pentru microbuze și autotrac
toare. se Situează la cei mai inalți
parametri tehnico-funcționali. Nou
tatea de ultimă oră : răcitorul ce
intră în componența transforma
toarelor de mare putere, care se
execută la cunoscuta întreprindere
craioveană. El are o greutate de
aproape 5 ori mai mică decit pro
dusul clasic, un gabarit redus cu
circa 50 la sută și un randament
termic superior cu mai bine de 20
de procente. Pe această cale se ob
țin anual importante economii de
aluminiu si alamă. (Gheorghe
Crtșan).

prin curățarea șl încărcarea cores
punzătoare, aceasta să ajungă in fa
brici fără pămint. Că in unele uni
tăți această preocupare lasă de do
rit o atestă citeva situații constata
te in zona fabricii din Luduș. Bună
oară. față de procentul admis (de
maximum 7 la sută pămint la 100
kg sfeclă), de la Cooperativa Agri
colă Bichlș, sfecla de zahăr a ajuns
la fabrica din Luduș cu un procent
de pămint de 19—36 la sută, de la
Ghițani — cu 18 la șută, iar de la
Cuci — cu 16—20 la sută. Or. po
trivit calculelor făcute de specialiș
tii fabricii din Luduș, aceasta în
seamnă că, la fiecare 5 000 tone
sfeclă transportată, 1 000 tone este
pămint. Prin aceasta se încarcă
atit „nota de plată" a trans
portului (prin consum suplimentar
de carburant), cit și al prelucrării,
fabrica din Luduș, ca de altfel si
cea din Tirgu Mureș, fiind obligată,
pentru a transporta și a ..ejecta"
acest pămint cu electropompele in
albia veche a Mureșului, să consu
me însemnate cantități de energie
și combustibil.
Concluzia ? Una singură : recolta
rea și transportul unei „sfecle cura
te" trebuie să preocupe toate uni
tățile. Acest lucru (neglijat de unii)
constituie, de altfel, o verigă im
portantă din procesul tehnologic al
sfeclei de zahăr.

Gheorghe GIURGIU

corespondentul „Scînteii
*

bacău

: Un ritm

bun, care trebuie
menținut
în județul Bacău, ca urmare a
măsurilor intreoriase de comanda
mentul județean pentru agricultură,
principalele forțe sint concentrate
acum la culesul porumbului de pe
cele circa 45 000 hectare, lucrare
efectuată pe mai bine de jumătate
din această suprafață.
In unitățile din Consiliul Agro
industrial Ștefan cel Mare, de exem
plu, lucrează pe cimp. din zori șl
pină seara, circa 12 000 de oameni,
tineri și vîrstnici. în ajutorul coope
ratorilor din comunele Bogdănești,
Gura Văii, Ștefan cel Mare, Tirgu
Trotuș au venit un mare număr de
oameni ai muncii de la Combinatul
Petrochimic și întreprinderea de
Utilaj Chimic Borzești, întreprinde
rea ..Salina" Tirgu Ocna și din alte
unități economice de pe valea Trotușului. Peste 2000 de elevi adună
știulețil rămași in urma combinelor
și depănușează porumbul. Tovarășul
Vasile Cristea. președintele consi
liului agroindustrial, ne spunea că
ritmul de lucru sporește de la o zi
Ia alta, suprafețele de porumb recol
tate fiind mai
*
mari cu 200—300 ha
pe zi. Ca urmare, la Gura Văii, Căiuți, Cașin și în alte cooperative agricole strînsul recoltei de porumb
se apropie de sfirșit. De notat că
peste tot se muncește organizat, pe
echipe, sub directa supraveghere și
îndrumare a specialiștilor, a cadre
lor de conducere, a activiștilor de
partid pentru ca nimic din recolta
acestui an să nu se risipească. Tot.
ce se recoltează se transportă in
aceeași zi la bazele de recepție. Din
urmă, cocenii sînt tăiați, adunați și
transportați la marginea tarlalelor
sau in furajerii, lăsindu-se cale libe
ră tractoarelor care execută arături
pentru insămînțări.
Și în unitățile din consiliile agro
industriale Ardeoani. Sascut. Hemeiuși, Răcăciuni, Traian se lucrează
intens la culesul porumbului. La
Căbești, unitate fruntașă din Consi
liul Agroindustrial Podu Turcului,
parcă tot satul se mutase in cimp
la recoltat. O inițiativă demnă de
luat în seamă : ca să cîștige timp la
încărcarea mașinilor, oamenii au
conceput și realizat, pe ridicătura
unui deal, un buncăr in care încap
209 tone porumb. Știuleții sint
aduși cu atelajele, iar cînd buncărul
este plin, mașinile trag la încărcat,
în numai citeva minute, doi oa
meni încarcă o mașină cu remorci.
Ca urmare, autocamioanele fac cîte
4—5 transporturi pe zi de la coope
rativa agricolă la baza de recepție.
„Avem o recoltă bună de porumb —
ne spune Gheorghe Costin, președin
tele Cooperativei Agricole din Că
bești — și ne-am organizat munca
în așa fel incit să încheiem culesul
în termenul stabilit de conducerea
partidului".
Bine ar fi ca exemplul fruntași
lor să fie urmat de toate unitățile
din județ. Pentru că în consiliile
agroindustriale Filipești, Parincea
mai sînt cooperative agricole Ia
care stringerea porumbului întlrzie.
Se impun măsuri energice pentru ca
recoltarea porumbului să se încheia
cit mai repede în tot județul.

Gheorghe BALTA
corespondentul „Scinteii
*
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Oamenii muncii din agricultură raportează
încheierea recoltării unor culturi
și obținerea de producții mari la hectar
In telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, comitetele județene Constanța, Bihor, Tulcea, Cluj, Neamț

și Vaslui ale P.C.R. raportează terminarea recoltării soiei șl reali
zarea unor producții medii de 6 100 kg, 6 000 kg, 5 950 kg, 5 950 kg,
5 920 kg și, respectiv, 5 870 kg la hectar; comitetele județene lași,
Galați, Bihor și Mehedinți ale P.C.R. raportează încheierea recoltării
cartofilor de toamnă și obținerea unor recolte medii de 77 500 kg,
76 700 kg, 76 560 kg și, respectiv, 76 500 kg la hectar; comitete
le județene Maramureș, Buzău și Ialomița ale P.C.R. anunță terminarea
strîngerii culturii de ceapă și realizarea unor producții medii de 76 040
kg, 65 260 kg și, respectiv, 63 100 kg la hectar.
Producțiile mari realizate la toate culturile strînse pînă acum — se
arată în telegrame - sînt rodul aplicării programelor de dezvoltare și
modernizare a agriculturii noastre socialiste, înfăptuirii obiectivelor noii
revoluții agrare. Ele se datorează utilizării unor soiuri și hibrizi de înaltă
productivitate, respectării cu strictețe a tehnologiilor de lucru pentru fie
care cultură și, în special, a densității optime de plante la hectar, hărni
ciei și priceperii cu care acționează oamenii muncii din agricultură.
In telegrame se subliniază că, în această perioadă, lucrătorii ogoa
relor depun eforturi susținute pentru urgentarea strîngerii tuturor cultu
rilor de toamnă, livrarea produselor conform destinațiilor stabilite, recol
tarea și depozitarea tuturor resurselor furajere, realizarea la timp și de
calitate a insămințării griului, executarea celorlalte lucrări de sezon în
vederea asigurării unor producții superioare in anul viitor,

LA SOIA
Constanța - 6100 kg la hectar
Bihor - 6 000 kg la hectar
Tulcea - 5 950 kg la hectar
Cluj - 5 950 kg la hectar
Neamț - 5 920 kg ia hectar
Vaslui - 5 870 kg la hectar

•
•
•
•
•
•

Județul
Județul
Județul
Județul
Județul
Județul

•
•
•
•

LA CARTOFI DE TOAMNĂ
Județul lași - 77500 kg la hectar
Județul Galați - 76 700 kg la hectar
Județul Bihor - 76560 kg la hectar
Județul Mehedinți - 76 500 kg la hectar

LA CEAPĂ
• Județul Maramureș - 76040 kg la hectar
• Județul Buzău - 65 260 kg la hectar
• Județul ialomița - 63100 kg la hectar

UNITĂȚI CU PRODUCȚII RECORD LA HECTAR
La pere
ÎN JUDEȚUL ARGEȘ
• Cooperativa Agricoli de Producție Berevoești — 36 100 kg la beetar

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
La soia

La sfeclă de zahăr

IN JUDEȚUL TIMIȘ

IN JUDEȚUL BIHOR

• întreprinderea Agricolă de Stat
Sinnicolau Mare — 5 810 kg Ia
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Gelu — 5 700 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție „Crișana" Sintandrei —
128 870 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Homorog — 100 660 kg
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Lovrln — 5 700 kg ia
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție ,.9 Mal” Sinpetru Mare
— 5 680 kg la hectar

La cartofi
de toamnă

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ciumeghiu — 100 550 kg
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ciuhoi — 100 350 kg la
hectar

IN JUDEȚUL BRAȘOV

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Grinari — 100 830 kg la
hectar

IN JUDEȚUL ALBA
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Bucerdea Vinoasă — 112 850
kg la hectar
• întreprinderea Agricolă de Stai
Aiud — 112 300 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ciuguzel — 111 620 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Vințu de Jos — 110 340
kg la hectar

IN JUDEȚUL PRAHOVA
• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Tinosu — 105 500 kg Ia hectar

La porumb
în cultură
irigată
IN JUDEȚUL IALOMIȚA
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Gheorghe Lazar — 33 600
kg la hectar

La porumb
în cultură
neirigată

La morcovi
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Titesti — 66 500 kg la
hectar

IN JUDEȚUL BRAȘOV
• întreprinderea Agricolă de Stat
Codlea — 61 730 kg la hectar

La struguri
de masă
ÎN JUDEȚUL DOLJ
• Asociația Economică de Stat sl
Cooperatistă Dăbuleni — 25 340
kg la hectar

IN JUDEȚUL TELEORMAN
• întreprinderea Agricolă de Stat
Ziinnicea — 23 530 kg Ia hectar

La mere
IN JUDEȚUL SATU MARE
• Stațiunea de Cercetare și Pro
ducție Pomicolă Viile Sata
Mare — 41 212 kg Ia hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Măeruș — 31120 kg la
hectar

IN JUDEȚUL CLUJ

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Sinmartin — 23 620 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Olari — 22 370 kg la
hectar

• Asociația Intercooperatistă Po
micolă Dej — 33 720 kg la
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Sălacea — 23 420 kg la
hectar
• întreprinderea Agricolă de Stat
Biharia — 23 270 kg la hectar
• întreprinderea Agricolă de Stat
Valea lui Mihai — 22 660 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Săcuieni — 22 440 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Girișu de Criș — 22 330 kg
la hectar

IN JUDEȚUL TELEORMAN
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Roșiori de Vede —
21 400 kg la hectar

IN JUDEȚUL PRAHOVA
• întreprinderea Agricolă de Stat
Dealu Mare — 20 700 kg Ia
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Gura Vadului — 20 650
kg la hectar

IN JUDEȚUL ARGEȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Priboeni — 20 500 kg la
hectar

La ardei capia
IN JUDEȚUL BIHOR
• Asociația Economică de Stat șl
Cooperatistă Biharia — 112 760
kg la hectar
• Asociația Economică de Stat și
Cooperatistă Sălard — 112 650 kg
la hectar

La tomate

ÎN JUDEȚUL HARGHITA

• Stațiunea de Cercetare pentru
Cultura Sfeclei de Zahăr Brașov
— 115 435 kg la hectar

IN JUDEȚUL ARGEȘ

• întreprinderea Agricolă de Stat
Miercurea-Ciuc — 86 100 kg la
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Jibert — 101 270 kg la
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Buzoiești — 105 600 kg la
hectar

IN JUDEȚUL DOLJ
• Stațiunea de Cercetare si Pro
ducție Pomicolă Craiova —
33 300 kg la hectar

IN JUDEȚUL
BISTRIȚA-NÂSÂUD
• Stațiunea de Cercetare și Pro
ducție Pomicolă Viișoara —
32 700 kg la hectar

La prune
IN JUDEȚUL ARGEȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Topolovenj — 16 600 kg
la hectar

IN JUDEȚUL SATU MARE
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Turț — 16 250 kg la
hectar
în telegrame adresate tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, lucrătorii ogoare
lor din unitățile agricole de stat și
cooperatiste menționate raportea
ză terminarea recoltării unor cul
turi și obținerea de producții mari,
superioare prevederilor de plan.
In aceste zile — se arată în tele
grame — se acționează cii forțe
sporite pentru strîngerea de ur
gență a tuturor recoltelor care se
mai află pe cimp, transportul grab
nic al produselor la bazele de
recepție, executarea la timp a însămințărilor de toamnă, pentru efec
tuarea celorlalte lucrări din cimp
și zootehnie.
In încheierea telegramelor este
exprimat angajamentul cooperato
rilor, mecanizatorilor, specialiști
lor. al tuturor lucrătorilor din »ceste unități fruntașe de a munci
cu dăruire și abnegație revoluțio
nară pentru a întîmpina cel de-al
XIV-Iea Congres al Partidului Co
munist Român cu noi și semnifica
tive fapte de muncă.

Cronica zilei
La invitația C.C. al P.C.R., o de
legație de activiști ai Partidului
Popular Revoluționar Mongol, con
dusă de tovarășul R. Bat-Ocir,
membru al C.C. al P.P.R. Mongol,
prim-secretar al Comitetului pro
vincial Gobi de Mijloc al P.P.R.M.,
a efectuat o vizită pentru schimb
de experiență în tara noastră, in
perioada 25—30 septembrie a.c.
Delegația a avut convorbiri la Co
mitetul Central al P.C.R., la comi
tetele județene lași și Suceavă ale
P.C.R. și a vizitat obiective econo
mice și social-culturale din Capita
lă și din cele două județe.
La încheierea vizitei, delegația a
fost primită de tovarășul Constantin
Oiteanu. membru al Comitetului
Politic Executiv, secretar al C.C, al
P.C.R.
La primire a participat Osorln
Ghenden, ambasadorul R.P. Mongo
le la București.
★

In zilele de 2S septembrie—î
octombrie a.c., o delegație de acti
viști ai Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, condusă de V. A. Revkuț, secretar al Comitetului de
partid al ținutului Krasnoiarsk, a
efectuat, ia invitația Comitetului
Central a! Partidului Comunist
Român, o vizită pentru schimb da
experiență in țara noastră.
Membrii delegației au avut con
vorbiri la1 C.C. al P.C.R., comitetele
județene Argeș și Timiș ale P.C.R.,
conducerile unor ministere și insti
tuții centrale, au vizitat unități in
dustriale și obiective social-culturale
din Capitală, precum și din județele
Argeș, Timiș și Brașov.
La încheierea vizitei, oaspeții so
vietici au fost primiți de tovarășul
Ion Sîrbu, secretar al C.C, al P.C.R.
La convorbirea care ■ avut loc cu
acest prilej, desfășurată într-o
atmosferă caldă, prietenească, a fost
de față E. M. Tiajelnikov, ambasado
rul U.R.S.S. la București.
★

Cu prilejul aniversări! proclamării
Independenței Republicii Guineea.
Ibrahima Dinn Camara. însărcinatul
cu afaceri ad-interim al acestei țări
Ia București, a oferit, luni, o re
cepție.
Au participat membri al guvernu
lui, ai conducerii unor ministere si
instituții centrale, oameni de cul
tură și artă, ziariști.
Au fost prezentî sefl de misiuni
diplomatice acreditați in tara noas
tră.
(Agerpreș)

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează :
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ
PRONOEXPRES DIN l OCTOMBRIE
1989
FAZA I :
EXTRAGEREA 1: 29 15 23 13 38
S 17 34
EXTRAGEREA A II-a : 2 40 « 8
33 5 28 34
EXTRAGEREA A III-a : « 11 21 12
30 43 5 33

FAZA A II-A 1
EXTRAGEREA
34 18 7
EXTRAGEREA
10 11
EXTRAGEREA
36 15 21
FOND TOTAL
820 268 lei.

A IV-a : 19 13 33

tetul Județean Vîlcea al P.C.R. se
raportează că energcticienii vilceni
au realizat planul la producția da
energie electrică ne 4 ani din ac
tualul cincinal, preliminindu-se ca,
pinâ la sfirsitul acestui an. să se
realizeze o producție suplimentară
de energie electrică de peste 500
milioane kWh.
Comuniștii, toți oamenii muncii
de pe înfloritoarele plaiuri vilcene
— se subliniază in telegramă — asemenea întregii națiuni, își ex
primă deplina adeziune și mindrie
patriotică față de istorica Hotărira
a Plenarei Comitetului Central al
P.C.R. din iunie a.c. privind reale
gerea dumneavoastră in suprema
funcție de secretar general al
partidului la cel de-al XIV-Iea
Congres, garanție sigură a făuririi
pe pămintul scump al României a
celei mai drepte și umane societăți
— societatea comunistă.
în telegrama adresată de Comi
tetul Județean GOrj al P.C.R. se
raportează că,
acționînd hotărit
pentru a se asigura economiei na
ționale cantităti sporite de mate
riale refolosibile, pe ansamblul ju
dețului a fost realizat planul de
colectare la metale pe trei trimes
tre din acest an cu o depășire va
lorică de aproape 4 milioane Iei,
cantitățile suplimentare de oțel și
fontă insumind peste 12 mii tone.
Se raportează, de asemenea, că
9 unități industriale gorjene și-au
realizat in avans sarcinile de plan
pe primele trei trimestre ale anu
lui cu importante depășiri la
unele produse de bază. Totodată,
7 unități gorjene cu sarcini la. ex
port și-au onorat integral pianul
la acest indicator pe luna septem
brie și pe 9 luni din acest an. cu
o depășire de 7,5 milioane lei. Față

de prevederile pe întreaga peri
oadă expirată din actualul cinci
nal, 5 unități raportează o produc
ție suplimentară de peste 19 mi
lioane lei.
Folosim ți acest minunat prilej
— se spune in telegramă — pentru
a ne exprima, alături de întreaga
națiune, adeziunea deplină față de
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R.
din iunie a.c. ca la apropiatul fo
rum al comuniștilor din patria
noastră,
dumneavoastră,
mult
iubite ți stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, să fiți reales
in suprema funcție de secretar
general al Partidului Comunist
Român, eu ferma convingere că
obiectivele cincinalului viitor ți
cele în perspectivă vor fi integral
înfăptuite.
In telegrama adresată de Comi
tetul Municipal Constanta al P.C.R.
se raportează realizarea in devans
a planului producției-marfă indus
triale pe 3 ani si 10 luni.
Vă asigurăm — se subliniază in
telegramă — câ vom acționa cu
fermitate pentru a ne onora anga
jamentul luat cu prilejul adunării
populare din luna august privind
îndeplinirea planului pe acest an
pînă la Congresul al XIV-Iea al
Partidului Comunist Român si rea
lizarea unei producții-marfă supli
mentare de 2.7 miliarde lei pină la
sfirsitul anului. Totodată, vă Încre
dințăm. mult stimate si iubite to
varășe secretar general, că vom ac
ționa cu răspundere comunistă pen
tru a obține in acest an cele, mai
bune rezultate în toate domeniile
da activitate, sporindu-ne astfel
contribuția la ridicarea scumpei
noastre patrii, Republica Socialistă
România, ne noi culmi de progres
și civilizație.

Cu prilejul aniversării proclamării independențe! Republicii Guineea,
»m deosebita plăcere de a vă adresa calde felicitări ți cele mai bune urări
de sănătate și fericire personală, de progres și bunăstare poporului guineea
prieten.
Sinț convins că relațiile de prietenie ți cooperare statornicite intre
Republica Socialistă România și Republica Guineea vor cunoaște o dezvol
tare tot mai largă in viitor, în spiritul înțelegerilor convenite împreună,
spre binele popoarelor român și guineez, al cauzei păcii, Înțelegerii si
colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

tv
19,00 Telejurnal
19,30 Partid și tară — o unică voință.
Deplină aprobare de către între
gul nostru partid șl popor a pro
punerii privind -realegerea tova
rășului
Nicolae
Ceaușescu
in
înalta funcție de secretar general
•1 Partidului Comunist Român și'
a documentelor pentru Congresul
al xiv-iea
ÎM5 Suprema unitate de granit. Cîntece patriotice, revoluționare
20,00 în dezbatere: Documentele pen
tru Congresul al XIV-Iea al Parti
dului Comunist Român
10,20 Teatru TV. „Oamenii
sînt lingă
.
**
oameni
Scenariu pentru televi
ziune de Ion Băieșu. în distribua
ție : Florin
Zamfirescu,
Dan
Condurache, Costel
Constantin,
Dana Dogaru, ștefan MihăiîescuBrăila, Mitică Popescu, Raluca
£amfirescu, Minai Dinvale, Con
stantin Cojocaru. Andreea Raicu,
. Ion Anestin. Regia : Olimpia Arghtr
21,50 Telejurnal.
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> libretelor de economii cu dobîndă •
și cîștiguri ieșite cîștigătoare la
tragerea la sorți pentru trimestrul III
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aflate în diferite stadii de execuție,
menite a valorifica resursele ener
getice locale, intre care 8 instalații
solare. 8 instalații de utilizare a re
surselor energetice refolosibile. . 4
instalații de bioeaz si o micro
hidrocentrala. Totodată, au fost
identificate si stabilite soluții pen
tru realizarea unor capacități care
vor asigura autonomia energetică a
încă 5 comune.
In lumina sarcinilor cuprinse în
documentele pentru Congresul al
XIV-Iea ai partidului, a orientări
lor și indicațiilor date de dumnea
voastră. mult stimate si iubite to
varășe Nicolae Ceausescu — se ara
tă in telegramă —, vom acționa in
continuare cu dăruire comunistă,
cu spirit revoluționar pentru des
coperirea si punerea în valoare a
noi resurse energetice, menite să
conducă la sporirea contribuției ju
dețului Sibiu la dezvoltarea si în
tărirea bazei energetice a tării.
Vă rugăm să ne permiteți să
folosim si acest prilej pentru a
reafirma deplina adeziune a co
muniștilor. a tuturor locuitorilor
județului fată de Hotărîrea Plena
rei Comitetului Central al P.C.R.
privind realegerea dumneavoastră,
la Congresul al XIV-Iea. Iri su
prema funcție de secretar general
al partidului, văzind in această op
țiune istorică chezășia sigură a
înaintării ferme a României pe noi
culmi de civilizație si progres, de
bunăstare si fericire.

se oferite de marile cursuri de
apă. In ceea ce privește agricul
tura, sector in cara activează 80
la sută din populația tării, se pre
vede intensificarea producției de
cereale, în special de orez, extin
derea suprafețelor irigate și o mai
bună dotare tehnică.
în spiritul politicii sale de soli
daritate cu tinerele state care au
pășit pe calea dezvoltării de sine
stătătoare, poporul român urmă
rește cu interes și simpatie pro
gresele realizate de poporul guineez prieten. La scurt timp după
proclamarea independenței
Gui
neei, România a stabilit relații di
plomatice cu tinărul stat african,
intre țările noastre statornicindu-se raporturi strinse de colabo
rare. Un impuls hotăxîtor pentru
lărgirea ți diversificarea cooperă
rii bilaterale pe plan economic,
tehnico-științific și cultural au
adus întîlnirile ți convorbirile Ia
nivel inalt româno-guineeze. Vizi
ta oficială de prietenie a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, Întreprinsă in cursul
anului trecut în Republica Gui
neea a deschis noi perspective re
lațiilor de colaborare prietenească
dintre cele două țări, spre binele
reciproc, al cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.

Vizita delegației parlamentare din Costa Rica
La invitația Marii Adunări Națio
nale, o delegație parlamentară din
Republica Costa Rica, condusă de
Anibal Gonzalez Barrantes, mem
bru al biroului, prim-secretar al
Adunării Legislative. întreprinde o
vizită în țara noastră.
Luni, delegația parlamentară costaricană a avut o întrevedere cu
președintele Marii Adunări Națio
nale, tovarășul Nicolae Giosan.

8
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Comitetul județean Sibiu al P.C.R.
raportează asigurarea autonomiei
energetice a unor comune
într-o telegramă adresată to
varășului NICOLAE CEAUSESCU,
secretar general ai Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România. Comitetul
Județean Sibiu al P.C.R. raportează
că. prin valorificarea potențialului
hidroenergetic al județului a fost
acoperit necesarul de energie elec
trică a 5 comune : Gura Riului. Ti
lișca. Sadu. Poplaca si Rășinari.
Puterea instalată în centralele hi
droenergetice de mică putere si mierohidrocentrale însumează 7 765
kW, ceea ce echivalează cu reali
zarea unei producții anuale de
energie electrică de 12 742 000 kWh.
Una dintre cele mai recente reali
zări în acest domeniu o constituie
microhidrocentrala ..Gura Riului 11“
(Sat) cu o putere instalată de 1 700
kW, pusă în funcțiune în luna mar
tie și asigurînd o producție anuală
de 2 100 000 kWh.
S-a acordat, de asemenea, o aten
ție deosebită reintroducerii în cir
cuitul economic local a unor re
surse secundare refolosibile de
energie termică. In acest scop, au
fost realizate un număr de 8 recu
peratoare de căldură montate pe
traseul de evacuare a gazelor arse
si se află în execuție instalații cu
soluții tehnologice noi pentru intro
ducerea pompelor de căldură, economisindu-se 7 milioane metri cubi
gaz metan anual. In aria acelorași
preocupări, s-au urgentat lucrările
la o serie de obiective energetice

La 2 octombrie, poporul Repu
blicii Guineea a sărbătorit 31 de
ani de la proclamarea independen
ței naționale, act care a pus capăt
unei lungi perioade de dominație
coloniâlă și a deschis calea spre
realizarea unor adinei prefaceri
înnoitoare.
Supranumită și „Perla Africii oc
cidentale”, Guineea se numără
printre statele de mărime medie
ale continentului (suprafața 245 857
kmp ; populația — peste 5,5 mi
lioane de locuitori). Pe teritoriul
tării izvorăsc trei din marile flu
vii ale Africii : Niger, Senegal și
Gambia, iar masivul Fonta-Djalon,
situat in partea central-vestică a
teritoriului național, așa-zisul „cas
tel de apă al Africii de vest”, este
renumit pentru fertilitatea sa. Sub
solul țârii dispune de însemnate
bogății naturale — minereu de fier
fee o calitate deosebită, cu un con
ținut de metal de peste 65 la sută,
in special in regiunea muntelui
Nimba), diamante, aur, uraniu,
bauxită (a cărei producție situează
Guineea pe locul al doilea în lu
me, după Australia) ți granit. Pro
gramele de dezvoltare economică
vizează, îndeosebi, valorificarea re
zervelor naturale de care dispune
tara. Se are, de asemenea, în ve
dere creșterea sectorului energe
tic, date fiind importantele resur-
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Noi colective muncitorești din economie raportează obținerea unor importante
rezultate in îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe acest an
și din actualul cincinal
Colective de oameni ai muncii
din numeroase unități economice
din întreaga tară raportează, in
telegrame adresate tovarășului
Nicolae Ceausescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, obținerea unor însem
nate realizări in îndeplinirea pla
nului ne acest an si ne întregul
cincinal.
în telegrama Comitetului Jude
țean Caras-Severin se arată că un
număr de 38 de unităti economice
din iudet au realizat in avans pre
vederile de plan la producțiamarfă industrială pe 3 ani si 9 luni
din actualul cincinal. Aceasta a
condus la obținerea unei producții
suplimentare in valoare de 800 mi
lioane lei. concretizată în însem
nate cantităti de cărbune, minereu
de fier, plumb, zinc, utilaj tehno
logic. confecții textile, mobilier din
lemn, cherestea si alte produse,
puse suplimentar la dispoziția eco
nomiei naționale.
Asemenea
întregului
nostru
partid si popor, comuniștii, oame
nii muncii din județul Caraș-Severin — se arată în telegramă —
îsi exprimă adeziunea deplină și
susțin din toată inima istorica
Hotărîre cu privire la reinvestirea
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceausescu, conducă
tor încercat si iubit al națiunii
române, Erou intre eroii neamului,
proeminentă personalitate a lumii
contemporane, ctitorul României
moderne, in suprema funcție de
secretar general al partidului la
cel de-al XIV-Iea Congres al
Partidului Comunist Român, garan
ție sigură a mersului nostru ferm
si viguros spre luminoasele zări ale
comunismului.
în telegrama adresată de Comi

Președintele Comitetului Militar de Redresare Națională,
Șef al statului,
Președintele Republicii Guineea
)
CONAKRY

IN JUDEȚUL ARGEȘ

IN JUDEȚUL ARAD

IN JUDEȚUL BIHOR

Domnului general de brigadă LANSANA CONTE

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Numărul
libretului
ciștigător

IN TELEGRAME^ ADRESATE TOVARĂȘULUI

Prirmil-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, Constan
tin Dăscălescu, a trimis primuluiministru al Guvernului Republicii
Tunisiene, Hamed Karoui, o telegra
mă prin care ii adresează, cu pri
lejul desemnării sale în această
funcție, calde felicitări împreună cu
cele mai bune urări de succes în
îndeplinirea misiunii de înaltă răs
pundere ce i-a fost încredințată. în
telegramă se exprimă convingerea
că guvernele celor două. țări, actionind împreună, vor contribui la dez
voltarea tot mai intensă a raportu
rilor de prietenie și conlucrare sta
tornicite între România și Tunisia,
in interesul popoarelor noastre, al
■cauzei păcii, colaborării și Înțelege
rii in lume.
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5493036
606952
565778
5153457
5003623
1442234
7248644
6447975
3552457
297510
2464992

50 000
50 000
40 000
40 000
40 000
40 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000

Terminația
numărului
libretului
cistieător

63
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
63
83
83
83
626
826
626
826
826
826
826
826
826
826
826
826

61654
43215
12920
88466
20170
60684
70593
90444
30108
55354
91954
93660
43614
02976
98744
30122
00443
68763
48879
35911
0010
.3599
8892
9173
8826
7317
4743
3638
0982
5334
5326
7023

11 583 cîștiguri In
valoare de lei :

25 000
25 000
20 000
20 000
20 000
15 000
15 000
15 000
15 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
3 000
3 000
2 000
2 000
2 000
1 000
1 000
1 000
500
500
500
500

35 202 000

Cîștigurlle se acordă integral li
bretelor de economii care au un sold
mediu trimestrial egal cu cel puțin
10 la sută din valoarea ciștigului ;
dacă soldul mediu trimestrial este
mai mic de 10 la sută din valoarea
ciștigului, se acordă un ciștig de 10
ori mai mare decît soldul mediu tri
mestrial al libretului. Libretul cu sold
mediu trimestrial mai mic de 50 de
lej nu beneficiază de 'ciștig.

Cu acest prilej ■ avut Ioc un
schimb de informații in legătură cu
activitatea și preocupările celor două
foruri legislative, relevîndu-se con
tribuția pe care o pot aduce parla
mentele și parlamentarii la dezvol
tarea relațiilor bilaterale de colabo
rare în domenii de interes comun,
la promovarea unui climat da înțe
legere și pace in lume.
Oaspeții au avut, de asemenea,
întrevederi la conducerile Ministe
rului Afacerilor Externe și Ministe
rului Comerțului Exterior ți Coope
rării Economice Internaționale.
Biroul Marii Adunări Naționale
a oferit, în aceeași zi, un dineu în
onoarea
delegației
parlamentare
costaricane.
(Agerpres)

teatre
• Teatrul
Național
(14 71 71, Sala
Mare) : Bădărănii — 1«; (sala Amfi
teatru) :
Vassa
Jeleznova — 18 ■
(sala Atelier); Autograf — 18
• Filarmonica
„George
*
Enescu
(15 68 75, Ateneul
Român): Recital
de vioară
Daniel Podlovschl.
ta
pian: Liana Podlovschl — 18
• Opera Română (13 18 37): Liliacul
— 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra
*
(sala Schitu
Măgureanu,
14 73 46):
Omul cu mîrțoaga — 18; (sala Gră
dina Icoanei. 11 93 44): Hamlet v 17
• Teatrul Mic
(14 70 81) ;
Pluralul
englezesc — 18,30
• Teatrul
Foarte
Mie
(14 00 05):
Noapte bună, mamă — 1»
• Teatrul de
comedie
(18 84 60):
Slugă la doi stăptni — 18
• Teatrul
„Nottara” (50 31 03. asia
Magheru): Floarea de cactus — 18 •
(saia Studio): Complotul miliardari
lor — 18,30
9 Teatrul
Glulețti
(sala Majestic,
14 73 34): Pescărușul — 13
• Teatrul
satirlc-muzical „C. Ță
ri ase” (sala Savoy. 15 56 78) : Ml «e
pare că mă-nsor — 18
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
Română” (13 13 00) : Dacă e marți, e
spectacol — 18,30
9 Teatrul „Ion Creangă
*
(50 76 53) :
Muzicanții veseli — 15
• Teatrul „Țăndărică
*
(13 33 77, sala
Victoria) : Cei patru mu$chl tari — 13
• Circul
București
(io 41 95): An
samblul de circ din China — 19

cinema
9 Un studio în căutarea unei vedete:
GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11; 13; 13:
17; 19, GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13 ■
15; 17; 19, CULTURAL (83 30 13) —
9; 11; 13; 15; 17; 19
9 Moștenire cu bucluc („Zilele fil
mului din B.P. Chineză”); STUDIO
(59 53 15) — 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30
9 Alo, aterizează
străbunica : LU
MINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15; n;

Chlrița <
BUZESTI
(50 43 58) - 15; 17; 19
dispăruți : FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19
» Sosesc păsările
călătoare : COTROCENt (81 68 83) — 15: 17; 19
9 Ciuleandra : VOLGA (79 71 36) —
9; 11; 13: 15; 17; 19
• De la literatură la film : PATRIA
(11 86 25) — 9; 12,30: 16; 19,15
9 Oricare fată
Iubește un băiat :
SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17:
19
9 Program special pentru copil
ți
tineret: DOINA
(16 33 38) — 9; 11;
13; 15; 17; 19
9 O farsă pentru cuscru :
DACIA
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
9 Omul de pe Bulevardul Capucini
lor : CIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13;
15; 17; 19
9 Cucoana

9 Martori

vremea
Prognoza
meteorologică pentru in
tervalul 3 octombrie, ora 20 — 6 oc
tombrie, ora 20. in țară : Vremea va
II răcoroasă, chiar
rece în primele
zile, iar cerul
variabil, cu înnorări
mai accentuate la începutul intervalu
lui în nordul, centrul și estul țării,
unde, pe arii relativ extinse, va ploua,
în rest, va ploua doar pe alocuri. In
partea a doua a intervalului, ploile
vor deveni izolate. In zona de munte
și in nordul țării, precipitațiile vor
fi și sub formă de lapovlță și ninsoa
re. Vintul va mai prezenta intensifi
cări din sectorul nordic în regiunile
estice la începutul Intervalului. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între
zero și 7 grade, mai scăzute In depre
siuni, maximele între 10—18
grade,
mai ridicate la sfîrșltul intervalului in
sud-vest. Dimineața, pe alocuri, se va
produce ceață, iar pe arii relativ ex
tinse brumă. Îndeosebi În partea
a
doua a Intervalului.

TEZELE PENTRU CONGRESUL AL XIV-LEA AL PARTIDULUI, ORIENTĂRI
FUNDAMENTALE ALE POLITICII EXTERNE A ROMÂNIEI SOCIALISTE

Pentru o perspectivă nouă de soluționare
a problemelor internaționale
Sinteză a opțiunilor și direcțiilor
fundamentale de acțiune, promovate
de partidul ncstru comunist, de
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, atit pe
planul construcției socialiste, c.t și
în domeniul vieții internaționale, do
cumentele pentru Congresul al
XIV-lea, amplu dezbătute in aceste
zile de întreaga națiune, se consti
tuie într-o nouă dovadă a unității
dialectice dintre politica internă și
cea externă a României socialiste,
într-o concludentă ilustrare. a unui
înalt simțămint de responsabilitate
pentru soarta, deopotrivă, a poporu
lui român, ca și a întregii umanități.
In acest spirit, investigarea in
profunzime a principalelor evoluții
și tendințe de pe arena mondială
pune in lumină, o dată mai muit,
echilibrul relativ de forțe stabilit pe
arena mondială, ceea ce face ca si
tuația internaț.ona.ă sa se mențină
complexă și contradictorie. Paralel
cu înregistrarea anumitor pași în di
recția dezarmării, a reglementării
prin tratative a unor conflicte inter
naționale, se constată, așa cum ates
tă realitățile, o reactivare, puternică
a practicilor de încălcare flagrantă
a principiilor de bază ale relațiilor
interstatale, de ariiestec brutal in
treburile altor țări. Considerind că
ar exista un moment internațional
prielnic, forțele imperialiste, neocolonialisie, tributare vechii gindiri politice. îsi intensifică acțiunile
de destabilizare a situației politice
și economice din unele țări, inclusiv
socialiste, reiau cu o virulență spo
rită anacronicele și discreditatele lo
zinci ale anticomunismului, exercită
presiuni și constrîngeri din cele mai
diverse, îndeamnă prin promisiuni
financiare și de altă natură să se re
nunțe la construirea noii orînduiri
— ceea ce este de natură să aibă
consecințe serioase asupra climatu
lui internațional.
Așa cum se relevă în Teze, așa
cum secretarul general al partidului
nostru a subliniat cu putere in cu
vântările rostite în ultima vreme,
ca și in suita de interviuri acordate
presei internaționale, România so
cialistă se opune categoric acestor
practici reprobabile, care nu pot să
ducă decit la tensiuni și confruntare.
„Dorim să se pună capăt oricărui
amestec în treburile interne ale
altor popoare, să se respecte
dreptul acestora la dezvoltare li
beră, Independentă, declara to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU in
CONCLUZIILE la ședința recentă a
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R. Este necesar să se înțe
leagă de către acele cercuri care
consideră că pot să ducă o politică
de învrăjbire in Europa că aceasta
este in contradicție cu documentele
semnate la Helsinki, cu insăși Carta
O.N.U. și nu servește cooperării și
securității în Europa și in lume.
Dezvoltarea conlucrării, realizarea
unei Europe unite presupun respec
tarea independenței fiecărui popor,
neamestecul in treburile interne ale
altor țări !“.
România a atribuit șl atribuie, cum
se știe, un rol de primă importantă
O.N.U. în promovarea principiilor noi
de relații între state, considerind că
această organizație — forul interna
tional cel mai larg și reprezentativ
— este chemată să acționeze prin
toate mijloacele pentru aplicarea
lor fermă în viată. ca parte
inseparabilă a unei lumi a păcii
si cooperării. Tocmai pornind de
la o asemenea realitate. CONSI
DERENTELE SI PROPUNERILE
REPUBLICII SOCIALISTE ROMA
NIA ALE PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUSESCU CU PRI
VIRE LA ACTUALA SITUAȚIE
PE PLAN MONDIAL ȘI DIREC
ȚIILE DE ACȚIUNE ÎN VEDEREA
UNOR SCHIMBĂRI RADICALE ÎN
VIAȚA INTERNAȚIONALA, pre
zentate la actuala sesiune a Adunării
Generale a O.N.U.. subliniază, ca o
cerință de maximă însemnătate, ne
cesitatea promovării unei noi gindiri
și a unui nou mod de soluționare a
problemelor internaționale, bazate pe
respectarea neabătută a principiilor
relațiilor dintre state, a egalității în
drepturi, a independentei si suvera
nității naționale, neamestecului în
treburile interne, nerecurgerii la
forță și la amenințarea cu forța, avantajului reciproc. In conformitate

cu această cerință, România, care a
făcut din afirmarea acestor norme un
reper imuabil al întregii sale politici
externe, a propus ca Adunarea Ge
nerală a O.N.U. să dezbată si să con
vină la actuala sa sesiune măsuri co
respunzătoare menite să asigure res
pectarea principiilor coexistentei
pașnice dintre state cu orînduiri
sociale diferite, eliminarea oricăror

PROPUNERILE ROMÂNIEI LA O.N.U.
- amplu și constructiv program de acțiune
I. Propuneri menite să asigure respectarea strictă
a principiilor de relații între state :
Adunarea generală a O.N.U. este chemată să dezbată
și să adopte măsuri vizînd :
© Respectarea principiilor coexistenței pașnice dintre state cu orinduiri social-politice diferite, eliminarea oricăror acte și forme de inter
venție care urmăresc impunerea unui anumit mod de producție și de viață.
© Eliminarea din raporturile economice internaționale a practicii con
diționării dezvoltării schimburilor comerciale și o cooperării economice,
de impunere a unor măsuri de reprivatizare a sectorului public, introdu
cere a mecanismului de „piață liberă" și realizarea altor schimbări eco
nomice structurale specifice economiei capitaliste.
O Răspunderea guvernelor, a instituțiilor de stat și neguvernamentale,
a mijloacelor de informare in masă din toate țările pentru promovarea
unor relații de prietenie și colaborare, a apropierii și respectului reciproc
intre state și popoare prin prezentarea corectă și obiectivă a realităților
din fiecare țară, a eforturilor fiecărui popor pentru progresul său econo
mic și social.

H. Propuneri și direcții de acțiune pentru oprirea
cursei înarmărilor și trecerea hotarîtă la dezarmare :
0 Adoptarea de către Adunarea Generală a unei chemări către
statele nucleare pentru a opri modernizarea și perfecționarea armelor
nucleare și pentru renunțarea la doctrina „descurajării nucleare".
0 Trecerea la negocierea unui acord general privind lichidarea totală
a armamentelor nucleare.
• încetarea tuturor experiențelor cu arma nucleară.
0 Reînnoirea Apelului Adunării Generale a O.N.U. adresat U.R.S.S.
și S.U.A. de a incheia, in cel mai scurt timp, Tratatul cu privire la redu
cerea cu 50 la sută a armamentelor nucleare strategice.
0 Angajarea tuturor țărilor la lucrările Conferinței pentru dezarmare
de la Geneva pentru desfășurarea negocierilor privind interzicerea pro
ducerii și depozitării armelor chimice, in strinsă legătură cu negocierile
privind eliminarea armelor nucleare.
0 Adoptarea de către Adunarea Generală a unei chemări pentru
realizarea, la negocierile de la Viena, a unor acorduri care să asigure
reducerea radicală, cu cel puțin 50 la sută pină la sfirșitul secolului,
a efectivelor, armamentelor convenționale și cheltuielilor militare.
O Proclamarea de către Adunarea Generală a viitorului deceniu
1990-1999 ca cel de-al treilea Deceniu al dezarmării.

ni. Propuneri pentru încetarea tuturor conflictelor
existente și realizarea unor soluții echitabile, potrivit
intereselor legitime ale popoarelor respective :
0 Reafirmarea in cadrul O.N.U. a obligației asumate de către state
de a renunța la forță in relațiile dintre ele, de a se respecta neabătut
dreptul fiecărui popor de a-și alege in mod liber calea dezvoltării sale,
fără nici un amestec din afară.
0 Să se asigure de O.N.U. ea acțiunile pentru soluționarea diver
selor conflicte să nu ducă la lichidarea cuceririlor progresiste ale popoare
lor din zonele respective.
O Organizația Națiunilor Unite să sprijine trecerea la organizarea
practică, intr-un termen cit mai scurt, a unei conferințe internaționale în
problemele Orientului Mijlociu.
0 Realizarea integrală a prevederilor Rezoluției Consiliului de Secu
ritate pentru proclamarea, în acest an, a independenței Namibiei.

acte șl forme de Intervenție urmă
rind impunerea unui anumit mod de
producție și de viată.
Motivațiile acestor propuneri sint
limpezi și ele decurg din drep
tul intangibil al fiecărui popor de
a-si alege de sine stătător calea dez
voltării economico-sociale. ca funda
ment al legalității internaționale, din
inadmisibilitatea erijării unei anumi
te țări in postura de judecător sau
arbitru al situației din altă tată, a
stimulării unor procese si evoluții
străine intereselor poporului din
tara respectivă.
Dreptul la dezvoltare economică si
socială independentă, potrivit op
țiunilor suverane ale poporului
respectiv, este incompatibil cu în
cercările de impunere a unor relații
de subordonare, cu acțiunile unor
cercuri guvernamentale occidentale

„Să fie construite locuințe,
în loc de a se fabrica arme!"
Apel al secretarului general al O.N.U. cu ocazia
Zilei mondiale a habitatului

NAȚIUNILE UNITE (Agerpres).
■— „Să facem cărămizi, nu bombe,
să construim acoperișuri, nu arme,
să construim case !“, acesta este
apelul secretarului general al O.N.U.,
Javier Perez de Cuellar, adresat ță
rilor membre cu ocazia Zilei mon
diale a habitatului, marcată la 2
octombrie. Deviza din acest an este
„Adăpostul, sănătatea și familia",
punînd în lumină legătura dintre
acești trei factori de importantă
majoră ai vieții omului.

în prezent, peste un miliard de
persoane nu dispun de un adăpost
adecvat, iar alte sute de milioane
trăiesc înghesuite în maghernițe și
locuințe insalubre, fără a beneficia
de un minimum de servicii sociale.
Dacă se menține actuala tendință,
inclusiv în ce privește concentrarea
umană în zonele urbane, numărul ce
lor fără adăpost sau trăind în locu
ințe necorespunzătoare va spori cu
mai multe milioane în fiecare an, a
subliniat secretarul general al O.N.U.

„Poporul ecuadorian trebuie să fie
adevăratul stăpîn al bogățiilor țării“
instalațiilor consorțiului transnațional
„Texaco"
QUITO 2 (Agerpres). — în locali
in propriile sale miini soarta uneia
din cele mai mari bogății ale Ecua
tatea ecuadoriană Lag o Agrio (Nueva
dorului. ..Aceasta este o măsură viLoja), situată la cirtfa 200 km est
zind dezvoltarea economiei națio
de capitala tării, a avut loc cere
nale" — a declarat președintele
monia oficială a preluării de către
ecuadorian, arătind cd ea va da re
stat a controlului instalațiilor petro
zultatele scontate, in avantajul în
liere apartinind firmei transnaționale
„Texaco" (S.U.A.) — informează
tregului popor. Șeful statului a men
ționat. totodată, că în termen de un
agențiile Prensa Latina și Efe. La
ceremonie a luat parte președintele
an toate instalațiile consorțiului
Ecuadorului. Rodrigo Borja, care a
..Texaco" din Ecuador vor trece in
scos în evidentă necesitatea ca po
proprietatea statului, respectiv socie
porul ecuadorian să fie adevăratul
tatea de stat petrolieră ecuadoriană
„Petroecuador".
stăpin al resurselor tării, să preia

Ceremonia

preluării

de promovare a unei atitudini selec
tive. de diferențiere a raporturilor
cu un stat sau altul în funcție de
acceptarea unor schimbări de ordin
politic sau ideologic. convenabile
acestor cercuri, intereselor lor hegemoniste. încercări care vizează. în
egală măsură, să împiedice eforturile
de progres ale țărilor în curs de
dezvoltare, mentinîndu-le la statu-

tul de furnizor de materii prime ief
tine, și să le transforme în surse de
supraprofituri pentru marele capital
financiar internațional.
Tocmai pentru a pune capăt unor
astfel de practici, care reprezintă o
nesocotire
grosolană
a
Cartei
O.N.U.. a altor acorduri internațio
nale. echivalînd în fapt cu o întoar
cere la vremurile de tristă amintire
ale războiului rece. România propu
ne discutarea si convenirea la ac
tuala sesiune a Adunării Generale a
unor măsuri care să prevadă elimi
narea din raporturile comerciale in
ternaționale a practicilor potrivit că
rora dezvoltarea schimburilor co
merciale si a cooperării economice
este condiționată de impunerea unor
acțiuni menite să ducă la reprivatizarea sectorului public, de intro
ducerea mecanismului ..pieței libere-'.

ORIENTUL MIJLOCIU
©Contacte la nivel ministerial • Vi
zita președintelui Comitetului Exe
cutiv al O.E.P. la Tokio

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres).
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite a avut loc o reuniune
a miniștrilor de externe din țările
membre ale Consiliului Arab de
Cooperare. în cadrul reuniunii —
relatează agenția I.N.A. — au fost
examinate conjunctura actuală din
lumea arabă, situația din Liban,
procesul negocierilor de pace iraniano-irakiene și alte probleme în
scrise pe agenda de lucru a Ligii
Arabe. Miniștrii de externe ai Egip
tului, Irakului, Iordaniei și R. A. Ye
men au abordat, de asemenea, o se
rie de probleme de interes reciproc.
TOKIO 2 (Agerpres). — Cu ocazia
vizitei oficiale la Tokio a președin
telui Comitetului Executiv al O.E.P.,
Yasser Arafat, Biroul Organizației
pentru Eliberarea Palestinei din ca
pitala niponă a fost ridicat la rangul
de „misiune generală permanentă a
Palestinei".

RIAD (Agerpres). — Luînd cuvîntul în cadrul sesiunii Adunării Na
ționale a Libanului, care se desfă
șoară Ia Taef (Arabia Saudită). pre
ședintele parlamentului. Hussein El
Husseini. a declarat că acest for îm
părtășește opinia Comitetului tripar
tit al Ligii Arabe referitoare la mo
dalitățile de soluționare a crizei
libaneze. „Sîntem aici pentru a coo
pera in vederea găsirii unei formule
acceptabile pentru toate părțile".

de realizarea altor schimbări econo
mice structurale proprii economiei
capitaliste.
Propunerile României privind cel.e
două aspecte amintite, strîns legate
intre ele și completindu-se reciproc,
izvorăsc tocmai din dorința traduce
rii consecvente în viață a prevede
rilor Cartei organizației, potrivit
cărora statele membre se angajea
ză să dezvolte relațiile dintre ele
în spiritul egalității și respectului
reciproc.
Neîndoios, o contribuție de seamă
în această direcție sint chemate să
aducă mijloacele de informare in
masă, printr-o prezentare corectă,
obiectivă a realităților dintr-o tară
sau alta, ceea ce ar fi în interesul
destinderii și păcii, după cum înfă
țișarea denaturată, tendențioasă a acestor realități este de natură să se
răsfringă negativ asupra climatului
de încredere menit să guverneze ra
porturile internaționale. Propunerea
României ca actuala sesiune să ia în
dezbatere și să adopte măsuri pri
vind răspunderea ce revine sub acest
raport instituțiilor de stat și negu
vernamentale. mijloacelor de infor
mare din toate țările vine, astfel, in
întimpinarea unei necesități larg re
simțite pe plan iriternational.
Dacă situația mondială continuă să
fie marcată de instabilitate crescîndă. no'itică și economică datorită
politicii imperialiste, de forță și dic
tat. un factor puternic agravant îl
constituie desfășurarea ne~tin'’he-’ită.
pe mai departe, a cursei înarmări
lor. Mai mult ca oricind. asa cum se
subliniază in Teze. înfăptuirea de
zarmării. asigurarea păcii constituie
problema fundamentală a prezentu
lui și viitorului omenirii. în lumina
acestui mare imperativ, a necesității
de a nu se mai permite niciodată
repetarea greșelilor trecutului, care
au dus la ascensiunea forțelor fas
cismului și apoi la declanșarea, cu
50 de ani în urmă, a marii confla
grații mondiale, și. totodată, pornind
de la dezideratul creșterii rolului
O.N.U. in problemele dezarmării si
păcii. România a inaintat actualei
sesiuni a Adunării Generale un am
plu și amănunțit ..pachet" de propu
neri. care au în vedere toate aspec
tele și laturile procesu'ui de dezar
mare nucleară, chimică și conven
țională. menite să asigure ca omeni
rea să pășească in noul mileniu de
finitiv eliberată de amenințarea unei
catastrofe planetare. să consacre
eliminarea războiului din viața so
cietății. să garanteze pacea și secu
ritatea ne întreg globul.
Aceluiași scop îi servesc și propu
nerile. la fel de amănunțite, subsu
mate comandamentului încetării tu
turor conflictelor existente în diver
se părți ale lumii. promovării unor
soluții politice echitabile, care să
pornească de la respectarea riguroa
să a intereselor legitime ale po
poarelor respective, să nu deschidă
calea amestecului, a lichidării cuce
ririlor lor progresiste, poziție pe care
tara noastră a sustinut-o consecvent
dintotdeauna și care are în vedere
Încercările unor cercuri reacționare
de a imnune. în cazul anumitor con
flicte. soluții contrare acestei cerințe.
Ansamblul propunerilor avansate
de România. în spiritul Tezelor pen
tru Congresul al XIV-lea. la sesiu
nea din acest an a Adunării Gene
rale a O.N.U. pentru soluționarea
problemelor cu adevărat esențiale, de
ordin politic și militar, acumulate în
lumea de azi — soluțiile propuse
problematicii economice mondiale
urmează a forma obiectul unui arti
col distinct — se constituie intr-un
program de acțiune de largă cuprin
dere. confirmînd. o dată mai mult,
caracterul constructiv al politicii ex
terne a tării noastre, atașamentul
profund față de principiile și obiecttivele Națiunilor Unite. Nu încape
îndoială că însușirea acestor propu
neri. împreună cu propunerile și ini
țiativele prezentate de alte țări, trar
ducerea lor în viată, prin eforturile
comune ale tuturor statelor membre,
vor fi de natură să deschidă în ori
zontul vieții internaționale o per
spectivă nouă, de rezolvare echita
bilă a dosarelor presante ale actua
lității, de dezvoltare stabilă și de
mocratică a tuturor statelor. în con
cordantă cu interesele de pace si
progres ale întregii omeniri.

Romulus CĂPLESCU

Schimb de mesaje
Intre președintele României
si secretarul general al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres).
— Din partea președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. au fost transmi
se secretarului general al Organiza
ției Națiunilor Unite. Javier Perez
de Cuellar, salutul său și urări de
succes în activitatea de mare răs
pundere dedicată menținerii păcii,
dezvoltării, colaborării între toate
sta'ele lumii.
Mulțumind în mod deosebit, secre
tarul general al O.N.U. a rugat să
se transmită din partea sa pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un
salut cordial, împreună cu cele mai
bune urări de sănătate, de prospe
ritate pentru poporul român.
Schimbul de mesaje a avut loc cu
prilejul întrevederii ministrului de
externe al țării noastre. loan Totu,
cu secretarul general al O.N.U.

Schimb de mesaje la nivel înalt
românn-pakistanez
ISLAMABAD (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii Socialiste
România, au fost transmise președin
telui Republici Islamice Pakistan,
Ghulam Ishaq Khan, un mesaj în
care sint adresate un cald salut de
prietenie și cele mai bune urări de
sănătate și succes în întreaga acti
vitate. de progres. prosperitate și
pace pentru poporul pakistanez
prieten.
în mesaj sînt evidențiate cursul
pozitiv al colaborării și conlucrării
dintre cele două țări și popoare, pre
cum si perspectivele bune pentru
dezvoltarea lor și mai puternică in
viitor, atît pe plan bilateral — în do
meniile economic, tehnico-știintific
și cultural — cit șl pe arena inter
națională. pentru promovarea poli
ticii de pace și destindere, de solu
ționare constructivă, pe cale politică
a problemelor litigioase dintre state,
de colaborare și largă înțelegere în
tre națiuni.
Președintele Ghulam Ishaq Khan a
mulțumit călduros pentru mesaj și a
rugat să se transmită președintelui
Nicolae Ceaușescu salutul său cordial,
împreună cu cele mai bune urări
de noi și noi succese în activitatea
consacrată bunăstării și fericirii po
porului român, progresului si pros
perității României.
Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către președin
tele Republicii Islamice Pakistan a
tovarășului Constantin Mitea. consi
lier, trimis special al președintelui
Republicii Socialiste România.
★

Un călduros schimb de mesaje a
avut Ioc. de asemenea, cu prilejul

ÎNTREVEDERE SOVIETO-CHINEZA. La Moscova a avut loc,
luni, o întrevedere între Vladimir
Gusev, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., și Yao
Yilin, vicepremier al Consiliului
de Stat al R. P. Chineze, conducă
torul delegației de partid și guver
namentale chineze, care a făcut o
escală in capitala sovietică în drum
spre R. D. Germană, informează
agenția T.A.S.S. Au fost ’ăbordate
probleme ale relațiilor sovieto-chineze, precum și aspecte legate de
dezvoltarea economică din cele
două țări, precizează agenția.
SESIUNE. La Palatul Națiunilor
din .Geneva s-au deschis, luni, lu
crările celei de-a 36-a sesiuni a
Consiliului pentru comerț și dez

primirii trimisului special al pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu de că
tre Benazir Bhutto, prim-ministru al
Republicii Islamice Pakistan.
Mulțumind călduros pentru mesa
jul și urările ce i-au fost adresate,
primul-ministru pakistanez a ru
gat să se transmită președintelui
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu un cordial salut și urările
sale sincere de sănătate și fericire,
de succese depline in activitate, de
progres și bunăstare pentru poporul
român.
în timpul întrevederii au fost evo
cate bunele relații de prietenie si co
laborare dintre România și Pakistan
și a fost evidențiată dorința celor
două țări de a dezvolta și mai pu
ternic aceste relații, pe diferite pla
nuri. în interesul și spre binele am
belor popoare, al cauzei destinderii
și colaborării internaționale.
Au fost abordate, de asemenea, unele aspecte actuale ale vieții Inter
nationale. subliniindu-se necesitatea
intensificării eforturilor tuturor po
poarelor în direcția înfăptuirii dezar
mării. a eliminării politicii de forță
și de amenințare cu folosirea forței,
a respectării dreptului fiecărui po
por de a-și hotărî singur calea dez
voltării sale, fără nici un amestec
din afară. A fost evidențiată impor
tanta sporirii eforturilor și acțiuni
lor în direcția soluționării pe cale
politică, prin tratative, a conflictelor
și stărilor de tensiune care mai exis
tă in diferite regiuni ale lumii și. in
acest context, s-a acordat o atenție
deosebită problemelor legate de so
lutionarea politică, pe calea unei
largi reconcilieri naționale, a proble
melor din Afganistan.

AMMAN Deschiderea „Decadei cultural-turistice
si economice românești"
AMMAN 2 (Agerpres). — La Am
man a avut loc ceremonia deschide
rii oficiale a „Decadei cultural-tu
ristice și economice românești", sub
înaltul patronaj și cu participarea
prințului Mohammad Bin Talal. re
prezentant personal al regelui Hus
sein al Iordaniei.
în cadrul unei expoziții inaugu
rate cu acest prilej au fost expuse
produse ale întreprinderilor de co
merț exterior „Romsit". „Romexport", „Confex". „Arpimex", „Chi
mica", „Prodexport". „Publiturism"
și companiei „TAROM", care s-au

bucurat de apreciere din partea pu
blicului.
La vernisaj, grupul folcloric „Cu
nuna Transilvană" a. susținut un
bogat program de cîntece și dansuri
populare românești.
Au participat senatori, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne. ai Ministerului Energiei și
Resurselor Naturale. Ministerului
Turismului, conducători ai princi
palelor companii economice din
Iordania, șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați la Amman, ziariști,'
un numeros public.

„Afară cu naziștii din landul Renania de Nord-Westfalia!“
Reacții la rezultatele alegerilor comunale de duminică
BONN 2 (Agerpres). — In landul
patrulea recul electoral in acest an.
Participarea alegătorilor la vot a
vest-german Renania de Nord —
fost de numai 65,5 la sută.
Westfalia (cea mai populată regiune
Cu prilejul comunicării rezultate
a R.F.G.) au avut loc, duminică,
lor alegerilor, la Dusseldorf și in
alegeri comunale. Potrivit rezultate
lor finale. Partidul Social-Democrat
alte orașe ale landului Renania de
Nord — Westfalia au avut loc mari
a obținut 42,9 la sută din voturi (la
demonstrații de protest împotriva
ultimele alegeri, din 1984. — 42,5 la
activizării și tolerării grupărilor
sută), Uniunea Creștin-Democrată a
neonaziste. Pe uriașe pancarte se
pierdut 4,7 la sută din voturi, obțiafla scris „Naziști — afară din lan
nînd 37,5 la sută, Partidul Ecologist
dul nostru !“. Alte pancarte, purtate
— 8,3 la sută (1984 — 8,1 la sută),
de membrii organizațiilor sindicale,
iar Partidul Liberal-Democrat — 6,5
chemau la unitatea tuturor forțelor
la sută (1984 — 4,8 la sută). Grupa
democratice împotriva amenințării
rea neonazistă „Republicanii" a ob
extremei drepte. Reprezentanți ai
ținut 2,3 la sută din voturile
Uniunii sindicatelor vest-germane și
exprimate, pe întregul land, cu
ai Partidului Ecologist s-au pronun
procente ajungînd la peste 7 la sută
în citeva orașe. După cum constată
țat pentru măsuri de excludere a
presa vest-germană, U.C.D., princi
neonaziștilor din Consiliul muni
palul partid al coaliției guverna
cipal al orașului Dusseldorf și din
consiliile altor orașe din R.F.G.
mentale de la Bonn. înregistrează al

AGENȚIILE DE PRESA
LA PALATUL CONGRESELOR
DIN KREMLIN continuă lucrările
celei de-a doua sesiuni a Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. In cadrul
ședinței comune de luni a celor
două camere ale parlamentului —
Sovietul Uniunii și Sovietul Națio
nalităților — președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.,
N. Rîjkov, a prezentat un raport
cu privire la un pachet de noi pro
iecte de legi in domeniul econo
miei----transmite agenția T.A.S.S.

Secretarul general al Organizației
Națiunilor Unite a exprimat apre
cieri privind activitatea României în
cadrul O.N.U.. demersurile, inițiati
vele si propunerile președintelui
Nicolae
Ceausescu in
vederea
soluționării marilor probleme ale lu
mii contemporane. Cu acest prilej, a
fost subliniată hotărîrea României
socialiste de a spriiini și în conti
nuare eforturile O.N.U. consacrate
consolidării păcii, destinderii, regle
mentării pe cale politică, prin trata
tive. a stărilor de încordare și con
flict, lichidării subdezvoltării și în
tăririi colaborării economice inter
naționale.
In cadrul întîlnirii s-a procedat la
un schimb de păreri în legătură cu
problemele înscrise pe ordinea de zi
a actualei sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U.

voltare al U.N.C.T.A.D. Pe ordinea
de zi sînt înscrise probleme ale
comerțului mondial, sistemului valutar-financiar, datoria externă a
țărilor în curs de dezvoltare. Vor
fi examinate, de asemenea, pregă
tirile în vederea Conferinței O.N.U.
privind situația statelor cel mai pu
țin dezvoltate, programată să aibă
loc în 1990, la Paris.
O AMPLĂ MANIFESTAȚIE DE
PROTEST împotriva prezentei mi
litare americane pe teritoriul Aus
traliei s-a desfășurat în apropiere
de baza de la Nurrungar. din su
dul Australiei. Unități de politie
si militare au intervenit, arestînd
numeroși participant! la acțiuni.
LISTA COMUNA A PARTIDE
LOR DE STÎNGA. în cadrul con
ferinței naționale a Partidului Co
munist din Danemarca, desfășurată
in localitatea Amager. s-a decis
crearea. în vederea viitoarelor ale
geri parlamentare, a unei liste co
mune cu Partidul Socialiștilor de
Stingă si cu Partidul Muncitoresc
Socialist.
ÎNVESTIRE. La San Marino a
avut loc ceremonia învestirii în
funcție a noilor căpitani regenți ai
republicii. De la 1 octombrie func
ția de căpitani regenți ai Repu

blicii San Marino este deținută de
Gloriana Ranocchini. reprezentanta
Partidului
Comunist.
și Leo
Achilli. democrat-creștin.

Festivități cu ocazia
aniversării proclamării
R. P. Chineze
BEIJING (Agerpres). — Cu ocazia
celei de-a 40-a aniversări a procla
mării Republicii Populare Chineze,
la Beijing și în alte localități din această tară au fost organizate dumi
nică ample manifestări cu caracter
festiv. în Piața Tiananmen din ca
pitala chineză, în prezenta a peste
un milion de persoane, a avut loc
un spectacol de gală.
în tribuna oficială s-au aflat Jiang
Zemin, secretar general al C.C. al
P. C. Chinez. Deng Xiaoping, pre
ședintele Comisiei Militare Cen
trale. Yang Shangkun. președintele
R. P. Chineze, Li Peng, premierul
Consiliului de Stat, alți conducători
de partid și de stat chinezi. Erau
prezent!, de asemenea, numeroși in
vitați de peste hotare — informează
agenția China Nouă.

Eforturi pentru reluarea
dialogului național
in Guatemala
CIUDAD DE MEXICO 2 (Ager
pres). — Mișcarea insurgență Uni
tatea Revoluționară Națională Gua
temaleză (U.R.N.G.) a lansat un apel
partidelor politice, organizațiilor de
masă si obștești din tară, precum și
armatei de a depune toate eforturile
pentru reluarea dialogului national
în vederea soluționării problemelor
complexe de ordin politic si socialeconomic cu care se confruntă Gua
temala — informează din Ciudad de
Mexico agenția T.A.S.S. Totodată,
U.R.N.G. a trimis un mesaj secreta
rului general al O.N.U.. Javier Perez
de Cuellar, in care solicită asistență
in organizarea dialogului national.

Apel Ia garantarea condițiilor
pentru alegerile generale
din Namibia
WINDHOEK 2 (Agerpres). — Sam
Nujoma, președintele Organizației
Poporului din Africa de Sud-Vest
(S.W.A.P.O.) a cerut reprezentanților
O.N.U. aflați în Namibia să depună
eforturi și mai mari pentru a eli
mina complet violenta din teritoriu
și pentru protecția vieții cetățenilor.
El a făcut acest apel în condițiile
în care elemente rasiste, în slujba
regimului minoritar din Africa de
Sud. se dedau la acte ilegale st
caută să creeze haos în Namibia, in
perspectiva alegerilor generale din
noiembrie a.c. Printre actele crimi
nale comise de rasiști se numără șl
uciderea lui Anton Lubowski, lider
alb al S.W.A.P.O.
★

A început demobilizarea forțelor
represive „Koevoet" create de R.S.A.
acum 10 ani pentru reprimarea ac
tivităților S.W.A.P.O. dih Namibia.
Apreciate la un efectiv de 1 200 da
persoane, aceste forțe au recurs
adesea la acțiuni de intimidare îm
potriva populației namibiene șt au
participat la dispersarea demonstra
țiilor acesteia.
Demobilizarea forțelor „Koevoet"
este prevăzută de rezoluția Consi
liului de Securitate aprobată la 29
august anul acesta.

Cine se opune
abolirii segregației
rasiale
PRETORIA 2 (Agerpres). — Orga
nizația
neonazistă
sud-africană
„Lupii albi" a amenințat redacțiile
principalelor ziare din R.S.A. că va
recurge la acțiuni teroriste nu numai
împotriva populației africane, „dar
și împotriva tuturor celor din gu
vern care se vor pronunța pentru
abolirea segregației rasiale".
Organizația paramilitară profas
cistă „Lupii albi" datează din anii
celui de-al doilea război mondial,
cînd s-a pronunțat împotriva ade
rării R.S.A. la puterile aliate aflate
In război cu Germania nazistă. Șeful
grupării, Barend Strade, a fost con
damnat anul acesta la pedeapsa cu
moartea pentru asasinarea odioasă
în centrul Pretoriei a unui număr
de opt africani.

deficienței dobîndite în multe din
tre țările în curs de dezvoltare.

DOCUMENT. în vederea apropia
tului său congres. Partidul Socialist
din Austria a elaborat un docu
ment intitulat „Manifest 2000". în
care se cere renunțarea la strate
gia descurajării nucleare si Înlocui
rea ei cu cea a colaborării inter
naționale în vederea realizării
securității.

ÎN AFGANISTAN, elemente ex
tremiste antiguvernamentale au șupus din nou, duminică, orașul Kabul
unui tir de rachete, care au pro
vocat moartea și rănirea mai multor
persoane din rîndurile populației ci
vile. în provincia Host, armata guvernamentală afgană a respins o
încercare de ofensivă a elemente
lor armate rebele, care au suferit
importante pierderi în oameni si
în tehnică militară. Pe de altă
parte, agenția Bakhtar relatează
că. în provincia Gerat. de partea
guvernului legal al tării a trecut
încă un detașament al opoziției și.
o dată cu el. în Afganistan au revenit cîteva sute de civili.
DIVERGENȚE. La Wellington au
luat sfîrșit lucrările conferinței
anuale a Partidului Laburist din
Noua Zeelandă. Participant!) au
decis formarea unui grup de lucru
care să analizeze situația din ca
drul partidului. într-o încercare de
a se pune capăt sciziunii sale interne. în ultima perioadă, repre
zentanții sindicatelor, membri ai
Partidului Laburist, au criticat
orientarea economică a aripii de
dreapta laburiste, care a avut drept
rezultat creșterea șomajului si în
răutățirea condițiilor de muncă.

CONFERINȚA. ExpertI regionali
din cadrul Organizației Mondiale a
Sănătății s-au reunit Ia Teheran
cu prilejul desfășurării celei de-a
36-a conferințe consacrate măsu
rilor de prevenire a răspîndirii
alarmante a Sindromului imuno-

CUTREMUR ÎN IRAN. Regiunile
vestice ale Iranului au fost afectate. duminică, de un cutremur de
5.1 grade pe scara Richter. S-au
produs alunecări de teren si dărimarea a aproximativ 300 de locuin te.

CAMPANIE ELECTORALA. Can
didatul guvernamental la funcția
supremă în stat în alegerile pre
zidențiale din Chile, de la 14 de
cembrie. Hernan Buchi, s-a pro
nunțat pentru schimbări profunde
la scară națională — transmite
agenția Efe. El a arătat că schim
bările preconizate în Chile vor
avea o importanță deosebită, în
primul rînd în direcția înnoirilor
social-economice.

LA NICOSIA au avut Ioc mani
festări care au marcat împlinirea
a 29 de ani de la proclamarea in
dependentei Ciprului. Președintele
Ghiorghios Vassiliou a reafirmat
necesitatea de a se ajunge cit mai
rapid la o soluționare justă si de
finitivă a problemei cipriote, in
clusiv demilitarizarea insulei.
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