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ÎN LUMINA SARCINILOR ȘUBUNIATE
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

ÎNĂLȚA PRODUHliniATE

IN ÎNTREAGA ACTMTATE ECONOMICA
Tn intreaga țară, colectivele de oameni ai muncii, sub conducerea
organelor și organizațiilor de partid, desfășoară o amplă și susținută
activitate consacrată realizării exemplare a planului la producția fizică
și la export, în condiții de înaltă eficiență, dînd in. acest fel expresie
concretă hotărîrii lor de a întimpina Congresul al XlV-lea al partidului
cu înfăptuiri de prestigiu.
Analizindu-se modul în care s-a realizat planul in perioada care a
trecut din acest an, la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R. s-a subliniat necesitatea intensificării eforturilor pentru
folosirea deplină a potențialului productiv din întreprinderi, astfel incit
pină la sfîrșitul anului sarcinile de plan să fie realizate Ia toți indica
torii cantitativi și calitativi. în spiritul orientărilor și indicațiilor date de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in ansamblul direcțiilor de acțiune pentru
îndeplinirea programelor de dezvoltare economico-socială a țării, pentru
realizarea integrală a planului, un accent deosebit, trebuie pus pe creș
terea susținută a productivității muncii. In acest sens, secretarul general
al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. a atras atenția că este
necesar să fie luate toate măsurile, să se organizeze bine activitatea in
întreprinderi, să se asigure folosirea rațională a forței de muncă și să se
asigure creșterea corespunzătoare a productivității muncii și a rentabili
tății in toate domeniile, pin perspectiva acestei cerințe am solicitat
punctele, de vedere ale unor cadre de conducere și de specialitate din
două unități industriale : întreprinderea Mecanică din Tirgu Secuiesc și
întreprinderea de Accesorii „Văliug" din Reșița,

Cale sigură pentru sporirea
producției fizice
Întreprinderea
Mecanică
din
Tirgu Secuiesc se numără printre'
cele mai puternice unităti economice
ale județului Covasna. Aici, după
cum ne precizează directorul între
prinderii. Csaba Jakabos. întregul
colectiv este intens preocupat de
creșterea continuă a productivității
muncii. Această afirmație este argu
mentată cu programul special pri
vind creșterea productivității muncii
in fată. Reținem că acest larg pro
gram cuprinde o serie de măsuri
privind modernizarea mașinilor și
utilajelor, a tehnologiilor de fabri
cație. introducerea largă a mecani
zării. automatizării și robotizării;
optimizarea fluxurilor de producție,
organizarea științifică a producției,
îmbunătățirea continuă a normelor
de muncă, ridicarea nivelului de
pregătire profesională si folosirea
eficientă a timpului de lucru, utili
zarea fondului de timp disponibil al
mașinilor-"unelte de bază. întărirea
ordinii si disciplinei la toate locu
rile de lucru. „Prin aplicarea con
secventă a măsurilor de creștere a
productivității
muncii. subliniază
directorul întreprinderii, gradul de
folosire a capacităților de producție
a depășit 94 la sută, fiind cu 2,7 pro
cente mai mare decit nivelul pla

nificat. Creșterea indicilor de utili
zare a tuturor mașinilor si utilajelor
a permis ca. in nouă luni din acest
an. productivitatea muncii planifica
tă să fie depășită cu peste două
procente".
Multiplele acțiuni, care au în vedere
mecanizarea și automatizarea pro
ducției. modernizarea mașinilor si
utilajelor, organizarea științifică a
producției si a muncii, urmăresc mo
dernizarea fabricației produselor prin
extinderea unor tehnologii de înaltă
eficientă. Este de remarcat faptul că
piulițele fabricate in serii mari se
pot realiza fie prin așchiere din bare
hexagonale, fie prin forjare cu aju
torul liniilor automate. între cele
două tehnologii sint insă deosebiri
esențiale atit în ce privește consu
mul de metal, cit si productivitatea
muncii. Un strung automat multiax
produce in condiții normale de ex
ploatare 1 000—1 200 bucăți de piulițe
in trei schimburi, pe cînd o linie
automată produce în aceeași perioa
dă 150—200 de mii de piulițe, in
condițiile obținerii unor
economii
substanțiale de otel. De aici pre
ocuparea colectivului de a reproiecta sistematic tehnologiile de fabri
cație ale organelor de asamblare.
Această preocupare a constituit una

din sursele prin care colectivul de
la întreprinderea Mecanică din
Tirgu Secuiesc a reușit să realizeze
an de an sarcinile de creștere a pro
ductivității muncii, concomitent cu
reducerea consumurilor
materiale.
Iar în continuare, unitatea are pre
văzute noi dotări fie prin autoutilare. fie realizate prin colaborare cu
întreprinderile din cadrul Centralei
Industriale de Rulmenți și Organe de
Asamblare din Brașov.
„Se preconizează ca in viitor să do
tăm atelierul de forjă — ne-a preci
zat Anton Bogdan, inginer-șef cu
pregătirea fabricației — cu o serie
de utilaje proiectate și realizate in
întreprindere, printre care presa cu
fricțiune cu cuptor rotativ care are
un randament de 2 000 semifabrica
te în opt ore. mașina automată de
forjat, presa de extrudat si stantat
capete de șurub, cu un singur post
de lucru, mașina de filetat piulițe,
tip SU 12 și SU 13. Mașina automată
de debitat bare, care are o produc
tivitate de 20 000 bucăți semifabricate
pe,schimb, a fost rodul unei, fruc
tuoase colaborări cu Institutul de
Cercetări și Proiectări Electrotehnice
din București, filiala Tirgu Mureș.
Procedeele tehnologice utilizate la
fabricar.ea . organelor de asamblare
ridică multe probleme in ce priveș
te perfectionarea sculelor, dispoziti
velor si verificatoarelor, precum și
a mașinilor, utilajelor si instalațiilor.
De aceea. în prezent cele două ate
liere de proiectare, primul pentru
perfecționarea tehnologiilor de fa
bricație. al doilea pentru autoutilare,
au in program lucrări de foarte mare
complexitate, care pot fi duse Ia bun
sfirsit numai printr-o perfectă co
laborare intre secții, prin spirit de
dăruire, asa cum au dat dovadă pasionatii ingineri loan Lutsch. șeful
atelierului proiectare autoutilări. si
Arcadie Furu".
Utilizarea rațională a mașinilor șl
uneltelor din dotare nu este insă
singura sursă de realizare a unei
înalte productivități a muncii. Pen
tru ca întreprinderea mecanică să
atingă lună de lună nivelurile pla
nificate a fost necesară mobilizarea
tuturor specialiștilor, a întregului co
lectiv pentru modernizarea mașinilor
existente, renroiectarea S.D.V.-urilor
si a procedeelor tehnologice, astfe'
ca fiecare mașină să fie folosită efi
cient. „în această complexă activi
tate — arăta Bela Szabo, secretarul
comitetului de partid. — mai avem
încă foarte mult de făcut. în mo-

(Continuare în pag. a Il-a)

în toate unitățile agricole

Buna pregătire pentru iarnă
a sectoarelor zootehnice
Culturile agricole insățpințate in
această toamnă au răsărit și se dez
voltă viguros, dovadă că există, de
pe acum, premise certe în ce pri
vește obținerea unor recolte bogate
în anul viitor. Trebuie asigurate
condiții ca și la culturile de primă
vară să fie realizate producții mari,
ceea ce presupune efectuarea arătu
rilor adinei de toamnă pe toate su
prafețele prevăzute, concomitent cu
aplicarea unor cantități cit mai mari
de îngrășăminte. Dar, in agricultu
ră, concomitent cu aceste lucrări este
necesar să se acționeze cu cea mai
mare răspundere în vederea crește
rii producției zootehnice, știut fiind
bine faptul că de nivelul acestora de
pinde in mod nemijlocit buna aprovi
zionare a populației cu produse ani
maliere, în conformitate cu progra
mul stabilit la recenta Plenară lărgi
tă a C.C. al P.C.R. în cuvintarea la
marea adunare populară din muni
cipiul Brăila, consacrată „Zilei re
coltei", evidențiind realizările re
marcabile obținute in sporirea re
coltelor la toate culturile, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat nece
sitatea ca și în zootehnie — unde
s-au obținut rezultate bune, dar nu
ca in producția vegetală — să se ac
ționeze cu răspundere pentru spo
rirea producției de carne, lapte, ouă
și lină, astfel incit și în acest sec
tor să fie înfăptuite obiectivele noii
revoluții agrare. Există multe uni
tăți agricole fruntașe — arăta secre
tarul general al partidului — care
au îndeplinit obiectivele noii revo
luții agrare și in zootehnie, dar tre
buie acționat ca ele să fie înfăp
tuite în toate unitățile. în toate ju
dețele. îndeplinirea acestor impor
tante sarcini impune ca organele și
organizațiile de partid, consiliile
populare și conducerile unităților agricole să soluționeze, cu maximă
operativitate și răspundere, proble
mele legate de asigurarea furajelor,
respectarea tehnologiilor de produc
ție și pentru buna pregătire a adă
posturilor, astfel incit și in sezonul
rece al anului activitatea să se des
fășoare in cele mai bune condiții, să
fie realizate producții mari.
Asigurarea furajelor în cantități
îndestulătoare și buna gospodărire
a acestora constituie principala con
diție de care depind sporirea pro
ducției zootehnice și creșterea efec

tivelor la nivelul stabilit. în acest
an, datorită extinderii in cultură a
trifolienelbr și altor plante valoroa
se, in numeroase unități agricole de
stat și cooperatiste s-au realizat can
tități apreciabile de fin de bună ca
litate. Totuși, unele unități agricole
nu și-au asigurat în totalitate' can
titățile necesare de. fin. Iâtă de ce,
în această perioadă, pentru a se în
tregi baza furajeră, trebuie strins
tot ce oferă cimpul : coceni de po
rumb, vrejii unor plante recoltate,
precum și masa-verde rezultată de
la culturile duble, la care se adaugă
tăițeii de sfeclă proveniți de la fa
bricile de zahăr. Trebuie arătat că
in unele județe principala lucrare
de sezon în zootehnie — însilozarea
suculentelor — este intirziată. Ast
fel. in județele Tulcea, Prahova,
Cluj, Alba, Buzău și Iași au fost
depozitate doar ceva mai mult de
jumătate din cantitățile prevăzute de
suculente. De asemenea, în județele
Sălaj, Tulcea, Caraș-Severin, Bihor și
Satu Mare nu s-au deDozitat canti
tățile de grosiere. De aceea se impun
folosirea intensă a mijloacelor meca
nice de recoltat și a celor de trans
port, precum și mobilizarea unui
număr mai mare de cooperatori și
alți oameni ai muncii din agricultu
ră. Tot ce oferă cimpul să fie strins,
transportat și depozitat corespunză
tor. Condițiile de lucru sînt foarte
bune, iar absența brumelor a per
mis ca, îndeosebi la plantele din a
doua cultură, să se mențină însuși
rile nutritive. Trebuie acționat cu
toată răspunderea ca la insilozare
să rezulte un furaj de cea mai bunrj
calitate, ceea ce presupune ca spe
cialiștii din unitățile agricole să asigure respectarea tehnologiilor de
insilozare, prevenindu-se abaterile
de la normele tehnice care pot duce
la scăderea calității furajelor, cu ur
mări negative asupra sănătății ani
malelor și, implicit, a producției
zootehnice.
Concomitent cu depozitarea fura
jelor în cantități care să corespundă
efectivelor din fiecare unitate agri
colă, este necesar ca, încă din pri
mele zile cind animalele intră în
stabulatie, să se asigure utilizarea
rațională a nutrețurilor. Aceasta
presupune prepararea și administra
rea lor rațională, pe bază de rații,
în acest scop, este necesar să fie fo
losite din plin instalațiile din dota

rea fermelor zootehnice. O atenție
aparte trebuie acordată aplicării me
todelor cunoscute de înnobilare a
grosierelor, cum este amonizarea.
Tehnologiile sint. cunoscute, iar ex
periența a numeroase unități agri
cole acumulată in această privință
a fost larg popularizată. Important
este ca acum să se treacă la apli
carea largă a acestor metode.
Crearea celor mai bune condiții
pentru adăpostirea animalelor este
de cea’ mai mare' însemnătate pen
tru a se asigura realizarea unei pro
ducții bune și in sezonul rece, și mai
ales spre a se preveni îmbolnăvirile.
Din timp au fost luate măsuri in ve
derea reparării și reamenajării inte
rioare a construcțiilor zootehnice,
astfel incit în cele mai multe locuri
animalele pot fi adăpostite in bune
condiții. Tot atit de adevărat este
și faptul că în unele unități nu s-au
Încheiat lucrările de modernizare
sau de reparare a construcțiilor zoo
tehnice, iar pe motiv că timpul se
menține încă frumos nu se acțio
nează cu destulă perseverență pen
tru incheierea grabnică a acestora.
Am intrat in luna noiembrie și tim
pul se poate răci în orice moment.
Iată de ce cadrele de conducere și
specialiștii din unitățile agricole au
datoria să acționeze energic în ve
derea reparării în. întregime a adă
posturilor zootehnice, să asigure pu
nerea în stare de funcționare a tu
turor instalațiilor.
Pentru îndeplinirea sarcinilor sta
bilite de conducerea partidului refe
ritoare la sporirea simțitoare a pro
ducției zootehnice, organele și orga
nizațiile de partid au datoria să în
tărească răspunderea în muncă a tu
turor celor care lucrează in acest
sector. Aceasta presupune, in pri
mul rînd, ca in toate unitățile agri
cole să se asigure in totalitate fura
jele necesare și să se rezolve cw
competență problemele referitoare
la buna desfășurare a activității în
timpul sezonului rece in zootehnie.
De asemenea, prin întărirea muncii
politico-educative să sporească răs
punderea zootehniștilor, medicilor
veterinari, a tuturor îngrijitorilor Î11
munca pe care aceștia o desfășoară,
să fie introduse ordinea, disciplina
in întreaga activitate din zootehnie.
Iar efectul măsurilor luate să se re
flecte in sporirea substanțială a pro
ducției zootehnice.

SIBIU : Exportul, îndeplinit
exemplar
Realizarea exemplară a produc
ției fizice, și în mod special a celei
destinate exportului, constituie una
din preocupările de prim ordin ale
colectivelor de oameni ai muncii
din industria județului Sibiu. Ca
urmare a preocupărilor manifesta
te pentru realizarea unor produse
competitive, cu un înalt grad de
prelucrare și valorificare a mate
riilor prime și materialelor, a in
troducerii unor tehnologii noi de
înaltă tehnicitate și complexitate,
a organizării pe secții, ateliere,
’inii tehnologice și formații specia
lizate pentru producția de export,
22 de unități și-au depășit sarci
nile la export pe perioada care a
trecut din acest an, in condiții de
calitate superioară. Printre aces
tea se numără întreprinderea de
Piese Auto, „Mecanica", „Metalur
gica", „Libertatea", „Dumbrava".
„Flamura Roșie" din Sibiu, „Automecanîca", „Tirnava" și „Mecanica"
din Mediaș, Fabrica de Mecanică
Fină din Agnita, întreprinderea de
Sticlărie din Avrig. (Ion Onuc
Nemes).

în viziunea atotcuprinzătoare a
tovarășului Nicolae Ceaușescu. viu
exprimată in Expunerea la Plenara
lărgită a Comitetului Central al
partidului, construcția socialismului
constituie un proces revoluționar
continuu în care un important
rol revine conștiinței inaintate.
De Ia tribuna plenarei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu sublinia : „Este
necesar să intensificăm munca de
ridicare a nivelului ideologic, a con
științei revoluționare a partidului, a
tuturor oamenilor muncii, să așezăm
ferm la baza întregii activități con
cepția
revolu
ționară despre
lume și viață,
principiile socia
lismului științific,
să dezvoltăm pu
ternic
spiritul
revoluționar, de
răspundere față
de interesele po
porului, de cau
za
socialismu
lui, de indepen
dența și suverani
tatea țării".
în
opera . de
edificare a socie
tății
socialiste
multilateral dez
voltate, de îna
intare a Româ
niei spre comu
nism, un rol de o însemnătate deo
sebită revine activității ideologice șt
politico-educative. Această realitate
proprie societății noastre reflectă
concepția superioară, de esență re
voluționară. a conducătorului parti
dului și statului, potrivit căreia ri
dicarea patriei pe trepte tot mat
inalte de progres, de civilizație nu
se poate înfăptui numai prin preo
cuparea exclusivă pentru creșterea
economică. O cerință obiectivă a
progresului multilateral al societății
este aceea de a se asigura, în același timp, dezvoltarea științei, invățămintului și culturii, a democra
ției socialiste, formarea omului nou.
cu o înaltă conștiință revoluționară
Se desprinde de aici imperativul
perfecționării neîncetate a muncii
ideologice și politice. Această ce
rință. afirmată cu tărie in toți anii
do după Congresul al IX-lea al parti
dului. este cu atit mai actuală in
noua etapă istorică, in condițiile in
care sînt la ordinea zilei analiza ști
ințifică a problemelor noi. îmbogă
țirea creatoare a concepției revolu
ționare despre lume și viață cu noi
le concluzii desprinse din practica
socială, cu noile cuceriri ale știin
ței. ale gindirii umane. „în dezvol

tarea continuă a gindirii și activi
tății ideologice — se relevă in Te
zele pentru Congresul al XlV-lea —,
o importanță esențială are monu
mentala operă a secretarului gene
ral al partidului nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. aportul său uriaș
la dezvoltarea socialismului științific,
a materialismului dialectic si istoric
in concordantă cu schimbările din
societatea noastră și din întreaga
lume, si care reprezintă marxismul
creator in România, in condițiile ac
tuale".
Opera teoretică și practică a secre

c'iale a patriei, la mobilizarea, tu
turor oamenilor muncii in vederea
îndeplinirii lor integrale. Totodată',
a crescut preocuparea cercetării in
domeniul științelor sociale pentru
abordarea aprofundată, multilaterală
a fenomenelor actuale generate de
dezvoltarea societății românești pe
calea socialismului, ca și a multiple
lor transformări și mutații de ordin
politic, economic, social pe care le
cunoaște lumea contemporană. Este
tot mai mare numărul oamenilor
muncii, al tinerilor ce sint in măsu
ră să înțeleagă bine realitățile din
țara noastră și
să
din . lume,
participe' cu . efi
ciență sporită la
conducerea socie
tății, a întreprin
derilor și institu
țiilor în care își
desfășoară acti
vitatea, să dove
dească abnegație
patriotică, spirit
revoluționar
in
muncă, in viață;
Bogata activi
tate
teoretică
desfășurată
de
partid,
climatul
ideologic propice,
perfecționarea ca
drului organiza
toric al invățămintului și propagandei de partid, al
cercetării in științele sociale au
stimulat progresul acestor domenii
ale vieții spirituale. Se poate aprecia
că rezultatul istoric al intensei activi
tăți politico-educative a Partidului
Comunist Român, întemeiate pe
realizările obținute în întreaga’dez
voltare economico-socială a țării,
constă în faptul că ideologia socialis
tă a triumfat definitiv, s-a înrădăci
nat trainic in conștiința poporului
român și este in continuare în plină
ofensivă împotriva oricăror forme de
manifestare a vechiului in modul de
gindire, in comportamentul oame
nilor.
Activitatea ideologică șl politicoeducativă a contribuit și conțrlbuie,
intr-o mare măsură, la înțelegerea
științifică a proceselor noi din so
cietate si din viata internațională, a
obiectivelor și sarcinilor care revin
fiecărui domeniu de. activitate: asi
gură dezvoltarea conștiinței revolu
ționare. însușirea trăsăturilor moralpolitice ale omului nou. Totodată, se
intensifică preocuparea pentru con
tinua perfecționare a formelor de
pregătire politico-ideologică a cadre-

CONȘTIINȚEI REVOLUȚIONARE
tarului general al partidului consti
tuie o ădevărată cartă in care sînt de
finite. pentru organele si organizații
le de partid, pentru organizațiile de
masă si obștești, pentru absolut toți,
factorii educaționali, orientări clare
cu privire la mai buna desfășurare a
activității de educare revoluționară
â Întregului popor. Se cristalizează
cu limpezime cerința ca munca de
dezvoltare a conștiinței revoluționa
re. de formare a omului nou să. se
elibereze definitiv de balastul for
malismului. al improvizațiilor, al ac
țiunii „globale", pentru a face loc
numai și numai acelor manifestări
Care, prin diversitate, operativitate și
eficacitate, să răspundă problemelor
de muncă și de viață ale oameni
lor : pentru a aduce in prim-plan
cuvintul ce deschide inimi, fapta ce
însuflețește conștiințe.
Se poate afirma, pe drept cuvînt,
că in anii din urmă, cu deosebire
in perioada ce a trecut de la
Plenara Comitetului Central al
partidului din iunie 1982. a sporit
fără încetare contribuția muncii ideo
logice și politico-educative la în
țelegerea și aprofundarea obiec
tivelor actuale si de perspecti
vă ale dezvoltării economico-so-

(Continuare in pag. a

Creșterea mai rapidă a venitului național în raport
cu produsul social - expresie caracteristică a stadiului
actual al economiei naționale
Documentele pentru Congresul al
XlV-lea al Partidului Comunist
Român exprimă într-o formă sinte
tică și clarvăzătoare, realistă și de
largă deschidere previzională strate
gia de optimizare a dezvoltării economico-socfele a țării noa’stre in noi
le condiții care se prefigurează in
orizontul deceniului următor, pină
în anii 2000—2010.
Atit Tezele, cit și proiectul Programului-Directivă
pornesc de la
studierea temeinică a legilor obiec
tive ale dezvoltării, direcțiile, sarci
nile și căile concrete de acțiune cu
prinse in ateste documente consti
tuind o demonstrație strălucită a
profundului caracter științific, de
autentic patriotism ce caracterizează
intreaga politică a partidului nostru.
Această politică de amplă perspec
tivă are la bază gîndirea de excep
țională profunzime, dc real spirit
revoluționai- a secretarului ge
neral al partidului nostru, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU,
gindire larg înfățișată în magistrala
Expunere prezentată la recenta Ple
nară lărgită a C.C. al P.C.R. Aplicînd creator legitățile generale și
principiile socialismului științific
la condițiile concrete ale țării
noastre în procesul construirii noii
orînduiri, partidul nostru, in mod

constant, a avut în vedere, dezvol
tarea economiei naționale pe baza
consolidării și perfecționării conti
nue a proprietății socialiste, de stat
și cooperatiste, a conducerii unitare,
planificate a economiei, a autoconducerii muncitorești și autogestiunii
economico-financiare.

acestei corelații, proiectul Programului-Directivă pornește de la lua
rea in considerație a marilor reali
zări obținute de poporul nostru in
anii construcției socialiste — cu deo
sebire după Congresul al IX-lea al
partidului — in dezvoltarea și per
fecționarea forțelor de producție, a

întreaga strategie de optimizare a
dezvoltării social-economice a țării
noastre, bazată pe cunoașterea și
evaluarea realistă a noilor condiții
și restricții, este concepută a se rea
liza pe fondul accentuării factorilor
intensivi de creștere, de eficientă și
competitivitate in toate sectoarele
vieții economico-sociale. în acest
sens, una dintre corelațiile sintetice
ale macrodezvoitării care concen
trează acțiunea conjugată a căilor de
creștere mai accentuată a eficienței
o constituie sporirea mai rapidă a
venitului național in raport cu pro
dusul social total. în fundamentarea

bazei tehnico-materiale, în general,
ă tuturor subsistemelor sistemului
șocial. în cele patru decenii și ju
mătate de construcție a socialismu
lui in țara noastră. îndeosebi in pe
rioada inaugurată de istoricul . Con
gres al IX-lea. al partidului. Româ
nia a cunoscut profunde transfor
mări cantitative, structurale și cali
tative. în intreaga, viață economică
și socială.
„Analiza stadiului actual al socia
lismului în România prezentată pe
larg in documentele pentru Congre
sul al XlV-lea — preciza tovarășul
Nicolae Ceaușescu in expunerea

rostită la recenta plenară lărgită —
demonstrează că, sub conducerea
gloriosului nostru partid comunist,
poporul român a obținut realizări
remarcabile in intreaga dezvoltare
economico-socială. Intr-o perioadă
istorică scurtă, tara noastră a par
curs mai multe etape istorice, de la
orînduirea burgbezo-moșierească, in
care mai exișjau multe forme feu
dale, la făurirea societății socialiste
multilateral dezvoltate. l»infr-o țară
slab dezvoltată, agrar-industrială,
România a devenit in anii construc
ției socialiste, și îndeosebi după
Congresul al IX-lea al partidului, un
stat puternic induștriai-agrar, Cu o
industrie modernă, dezvoltata pe
baza celor mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii, cu o agricultură so
cialistă în plin progres".
România dispune azi de o avuție
națională de 5178 miliarde lei, ceea
țe "înseamnă o creștere de 21 de
ori față de 1945. Comparativ cu
același an al începutului de isto
rie nouă românească, fondurile fixe^
productive, principalul element com
ponent al avuției naționale și deci și
al proprietății socialiste, au sporit
de circa 20 de ori. ajungind in anul
1938 lia aproape 3 368 miliarde lei,

(Continuare în pag. a IV-a)

Programele de dezvoltare economico-socială
a localităților - cerință fundamentală a progresului

societății, a ridicării nivelului de trai al populației
„în comune se vor dezvolta mai puternic agricultura și unele
activități industriale, îndeosebi mica industrie. Se vor perfecționa
învățămîntul, asistența sanitară, rețeaua comercială, vor fi dez
voltate activitățile cultural-sportive, asigurîndu-se condiții de viață
cît mai apropiate de cele din orașe - una din cerințele fundamen
tale ale progresului socialist”.

Subliniind că întreaga activitate
de dezvoltare economico-socială,
de modernizare și inflorire a satu
lui românesc se desfășoară din
inițiativa partidului, personal a
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu,
comuniștii, toți cetățenii partici
pant! la dezbaterea acestor pro
grame au exprimat profunda recu
noștință față de grija neobosită,
(Din Tezele pentru Congresul al XlV-lea al Partidului Comunist Român) față de statornica preocupare a
secretarului general al partidului
Potrivit proiectului Programuluimico-socială pentru cincinalul ur
in fundamentarea și aprobarea apentru asigurarea apropierii tot
D.irectivă și Tezelor pentru Con
mător.
cestor programe au constituit-o> mai accentuate o condițiilor de
gresul al XlV-lea al partidului, una
in actuala etapă de dezvoltare
conferințele de dare de seamă și
muncă și viață de la sate de cele
dintre direcțiile prioritare ale dez
a țării, de ridicare a ei pe noi
alegeri ale organizațiilor de partid.
de la orașe, pentru ridicarea ni
voltării României în cincinalul vi
trepte de progres și civilizație, o
In cadrul acestor conferințe, care,
velului general de progres și ci
itor - 1991—1995 - o constituie
importanță cu totul deosebită 6 aașa cum se ș'tie, au avut ca punct
vilizație al fiecărei localități.
dezvoltarea economico-socială și
cordă partidul nostru, secretarul
distinct pe ordinea de zi dezbate
Dezbaterea organizată de ziarul
modernizarea
susținută a
co
său general programelor de dez
rea programelor de dezvoltare econostru - la care au participat ca
munelor, orașelor, municipiilor și
voltare economico-socială, de mo
nomico-soc’ială in profil teritorial dre de conducere și specialiști din
județelor țării. In lumina preve
dernizare susținută și înflorire a
iar apoi in largi adunări cetățe
diferite instituții cu atribuții in
derilor acestor documente progra
satului românesc. „Trebuie să asi
nești
comuniștii, toți cetățenii
acest domeniu și pe care o pu
matice, a orientărilor și indicațiilor
gurăm - arăta tovarășul
comunelor au participat și participă
blicăm IN PAGINA A 4-A A ZIARU
NICOLAE CEAUȘESCU - ca fie
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu,
direct, printr-o înaltă și exigentă
LUI - și-a propus să reliefeze în
care comună să-și aibă programul
angajare civică, responsabilă la
semnătatea deosebită a prevederi
secretarul general ol partidu
de dezvoltare economicb-socială,
analiza riguroasă, la
fundamen- x lor documentelor pentru Congresul
lui,
în fiecare
localitate, în
in primul rind privind agricultura,
tarea și adoptarea acestor progra
al XlV-lea ai partidului privind
fiecare județ se desfășoară în
mica industrie, serviciile, astfel in
me, pornind de la evaluarea cri
dezvoltarea și modernizarea tutu
această perioadă o intensă și
cit și cetățenii comunelor, ai sate
tică și autocritică a rezultatelor
ror localităților, și in acest cadru
rodnică activitate de dezbate
lor să aibă tot ce este necesar
obținute, a realităților și cerințelor
a programelor de dezvoltare eco
re și adoptare a programe
pentru o viață demnă și civilizată".
de dezvoltare viitoare a
locali
nomico-socială a comunelor palor proprii de dezvoltare econo
O etapă importantă in analiza,
tăților în care muncesc și trăiesc.

/
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DE LA ÎNTREPRINDERE LA CENTRALĂ,
mal trebuie realizate alte cîteva zeci
de produse cerute recent pe ma
rile șantiere ale Capitalei, la con
strucția
Canalului
București —
Dunăre și în alte puncte fierbinți de
pe Întreg cuprinsul țării, unde con
structorii aflați în întrecere cu tim
pul grăbesc finalizarea unor impor
tante capacități de producție. „în
ce ne privește, a ținut să precizeze
tovarășul inginer Mihai Vasiliu, di
rectorul întreprinderii, sîntem pre
gătiți să ducem la bun sfîrșit toate
sarcinile complexe ce ne-<au fost în
credințate. Realizările Înregistrate în
activitatea desfășurată pe zece luni
sînt, în acest sens, un argument se
rios. Amplul proces de modernizare,
prin care trec în momentul de față
ioiate secțiile și compartimentele unității, oferă, de asemenea, de pe

din oțel mijlocii și ușoare — care
condiționează realizarea programului
de fabricație în domeniul pompelor
destinate noilor capacități de pro-,
ducție — impune un mai înalt grad
de implicare a factorilor coordona
tori, și în special din cadrul’Centralei Industriale de. Utilaj Energetic.
Și aceasta nu doar în ce privește in
tervenția imediată și permanentă la
furnizori, căutarea împreună cu aceștia a soluțiilor ce se cer adoptate
in scopul asigurării execuției mo
toarelor electrice stabilite prin plan,
dar, mai cu seamă, in corelarea pro
gramului de fabricație al întreprin
derii de Pompe „Aversa" cu cel al
unităților furnizoare de motoare de
acționare, stabilirea unor cote și re
partiții de astfel de subansamble în
deplină concordanță cu planul fizic

La întreprinderea de Pompe „Aversa1*
București
acum garanții că toate pompele ce au
fost contractate pentru 1989 pot fi
executate și livrate beneficiarilor. Cu
o singură condiție însă i să primim
la timp motoarele electrice, fără de
care pompele nu pot fi acționate și,
în concluzie, finalizate pentru a fi li
vrate beneficiarilor".
Precizarea directorului Mihai Va
siliu nu este intîmplătoare, ' dimpo
trivă, ea trebuie să însemne pentru
furnizorii de mptoare electrice de la
Filiași, Săcele, Timișoara, I.M.E.B.
Turnu Măgurele o chemare la con
lucrare responsabilă, eficientă pen
tru găsirea imediată a soluțiilor ne
cesare execuției rapide a tuturor
motoarelor solicitate atît la „Aversa",
cit și la întreprinderile de ventila
toare, de compresoare și alte aseme
nea agregate destinate noilor obiec
tive de investiții. în luna octombrie,
de pildă, constructorii de pompe
bucureșteni au primit numai 15 la
sută din motoarele necesare. Aceas
ta nu înseamnă doar că mai bine de o
mie de unități de pompare nu au pu
tut fi montate, probate și livrate be
neficiarilor, dar și mari greutăți pro
vocate în activitatea colectivelor de
oameni ai muncii de pe șantiere și
din alte sectoare ale economiei, res
pectiv unităților de exploatare a căr
bunelui și minereurilor, centralelor
electrice, schelelor petroliere, ca șa
ne referim doar la acestea.
Categoric, soluționarea grabnică a
tuturor problemelor ce privesc apro
vizionarea cu motoare și cu alte ma
teriale — rășini turanice, rășini fenolice, fontă nouă, diverse profile

și capacitățile de producție aie uzi
nei bucureștene.
încă din vară, cu prilejul dezbate
rilor prilejuite de adunarea generală
a oamenilor muncii, muncitorii și
specialiștii de la „Aversa" au ridicat,
în prezență reprezentantului centra
lei, mai multe aspecte în legătură cu
faptul că, în planul unității pe acest
an, e6te prevăzută realizarea unor
pompe pentru care pînă în luna iu
lie nu se emiseseră cote și repartiții
de motoare electrice. Nici atunci și
nici după aceea nu s-a dat un răs
puns concret in legătură cu acest as
pect. Urmare, la această dată între
prinderea bucureșteană este pusă in
situația de a nu putea executa și li
vra un număr important de pompe
deoarece nu s-a primit, încă, repar
tiția pentru circa 437 motoare, deși
pompele pe care le vor echipa sînt
cuprinse în plan, cu termen precis
de expediție la beneficiarii care, la
rîndu-ie, așteaptă să le primească
încă din lunile trecute.
La recenta rundă a adunărilor ge
nerale ale oamenilor muncii s-a ape
lat din nou la sprijinul centralei pen
tru obținerea repartițiilor de mo
toare necesare execuției celor 437 de
pompe restante și pentru urgentarea
livrării unor laminate și electrozi,
materiale așteptate, de asemenea,
încă din lunile trecute și necesare
pentru finalizarea altor 86 electropompe contractate și cerute urgent
pe șantierele unor obiective de in
vestiții cuprinse în programele prio
ritare ale economiei. Deși se impu
nea, măcar acum, un răspuns prompt

din partea reprezentantului unității
tutelare, deși potrivit reglementări
lor cu privire la organizarea și des
fășurarea adunărilor generale ale
oamenilor muncii, era necesar să se
răspundă pe loc la fiecare din pro
blemele ridicate, intervenția aștep
tată a fost aminată și de această
dată. în locul dialogului deschis, al
dezbaterii în deplină cunoaștere de
cauză s-a apelat la aceleași metode
învechite, ineficiente, de a întocmi o
notă de probleme care să fie înain
tată prin același sistem birocratic al
mișcării hîrtiilor conducerii, centra
lei, care să analizeze situația’.
Dar oare din iulie, cînd la „Aver
sa" s-au ridicat cam aceleași pro
bleme, nu a fost suficient timp pen
tru analiză ? Se pare însă că nu de
analiză mai este nevoie în acest caz,
ci de o implicare responsabilă în re
zolvarea problemelor, de. conlucrare,
strinsă între centrală și unitățile din
subordonare, precum și cu furnizorii
de materiale și materii prime, de o
temeinică preocupare pentru funda
mentarea științifică a tuturor indica
torilor planului. Pentru că, dacă in
cazul motoarelor necesare în 1989,
pentru care nu a fost emisă nici in
noiembrie repartiție, se mai poate
„arăta cu degetul in ograda altora",
ce se mai poate spune despre faptul
că, pentru anul 1990, cotele și repar
tițiile de motoare comunicate între
prinderii prevăd cantități cu mult
mai mici decit numărul electropompelor planificate. Or, se știe, o pom
pă, pentru a putea funcționa, are ne
voie și... de motor. Deci iarăși se
pornește la drum, intr-un . nou
an de muncă, fără a' avea asigu
rat, cel puțin la nivel de contract tot
ce este necesar bunului mers al pro
ducției. Este limpede : acceptarea
unui asemenea stil de lucru de amînare „sine die" a rezolvării proble
melor ar însemna acceptarea. d«
fapt, din capul locului a posibilității
unor perturbări în procesul de fa
bricație cu consecințele arătate. Un
motiv în plus deci pentru factorii de
răspundere de Ia forurile superioare
— centrală, minister — ale între
prinderii de Pompe „Aversa" să in
tervină prompt, operativ în soluțio
narea tuturor problemelor, să mani
feste o înaltă responsabilitate în ce
privește asigurarea unei cît mai de
pline flexibilități, pe întreg traseul
producției de bunuri materiale, cu
atît mai mult cu cît realizarea la
timp a produselor cuprinse în planul
unei unități condiționează execuția
și punerea în funcțiune a unor obiec
tive de cea mai mare importanță în
industrie, agricultură, din toate ce
lelalte sectoare ale vieții economicoBociale.

Nicol ae M1L1TARU

ile pe terenuri care erau supuse eroziunii
Din inițiativa Comitetului județean
de partid Hunedoara, la Cooperativa
Agricolă de Producție Mărtinești a
fost organizat un schimb de experien
ță cu cadre din unitățile agricole pen
tru a constata Ia fața locului rezul
tatele ce s-au obținut aici în urma
lucrărilor de combatere a eroziunii
solului și a practicării unor noi metode
de lucrare a pămintului pe terenu
rile în pantă care pot fi generalizate
și aplicate in toate unitățile din zona
collnară a județului. La multi dintre
cei prezenți nu le venea să creadă
că pe un sol greu, brun roșcat de
pădure, aflat și în pantă, se pot ob
ține producții mari de grîu, orz și
porumb.
în urmă doar eu 4—5 ani. la C.A.P.
Mărtinești se realizau, la majorita
tea culturilor, unele dintre cele mai
scăzute producții din județ, de
1 000—1 200 kg cereale la hectar. Trăgind învățămintele cuvenite din ex
periența dobindită in practicarea
agriculturii pe terenuri in pantă
la Stațiunea Centrală de Com
baterea Eroziunii Solului Perieni,
în județul Hunedoara a fost în
ființat primul perimetru etalon
pentru combaterea eroziunii solului
și de punere în valoare a metodelor
agrotehnice specifice terenurilor în
pantă, pe teritoriul a două unități
agricole :
C.A.P.
Mărtinești
și
C.A.P. Jeledinți, unde peste 95
la sută din suprafața arabilă este
în pantă, afectată de eroziune.
La unitatea agricolă din Mărtinești
pe o suprafață de 800 ha, primele lu
crări de modelări și nivelări, de de
frișare a pomilor răzleți și drenaj au
început în urmă cu 5 ani, după un
proiect al întreprinderii Județene
de Execuție și Exploatare a Lucră
rilor de îmbunătățiri Funciare, care
a și executat amenajările necesare.
După efectuarea lucrărilor de mo
delări și nivelări ale terenului,
defrișarea pomilor răzleți, stă
vilirea
alunecărilor
de
teren,
desființarea drumurilor inutile, s-a
putut trece la aplicarea unui
complex de măsuri agrotehnice spe
cifice terenurilor în pantă. Pe unul
dintre versanțil de la C.A.P. Mărti
nești existau nu mai puțin de 20 de
parcele. In locul acestora, după exe
cutarea lucrărilor de amenajare s-a
putut crea o singură parcelă de 170
ha, cu lungimea brazdei pe curbă de
nivel de peste 2 300 metri. Dacă îna
inte, in cele 20 de parcele, la o sin
gură brazdă, un tractor trebuia să
întoarcă de 40 de ori, acum se efec
tuează numai două întoarceri, cu be
neficii însemnate in reducerea con-

sumului de carburanți si dublarea
randamentului de lucru. în plus, pe
noile sole cu o suprafață mai mare
s-a putut aplica un complex de mă
suri agrotehnice specifice terenurilor
în pantă : organizarea unor asolamente și culturi corespunzătoare, exe
cutarea tuturor lucrărilor agrotehnice
numai pe direcția curbelor de nivel,
aplicarea sistemului de cultivare a
plantelor în fîsii sau cu benzi înierbâte. fertilizarea diferențiată a tere
nurilor in funcție de gradul de încli
nare a pantei și execuția unor lu
crări agricole de calitate superioară.
După cum ne spunea ing. Dorel,
Micu, cercetător la Stațiunea de Cer
cetare și Producție Pomicolă Germisara, adaptarea corectă a experienței

Experiența foarie buna de
Ia Cooperativa Agricolă
de Producție Mărtinești,
județul Hunedoara
desprinse de la Perieni în întregul
perimetru etalon Mărtinești-Jeledinți, presupune urmărirea îndea
proape a eficienței lucrărilor antierozionale întreprinse in vede
rea continuei îmbunătățiri a teh
nologiilor de lucru a terenu
rilor în pantă. în- cadru} unui
recent experiment ce s-a efectuat
aici, pe variantele lucrate după ve
chiul sistem — din deal în vale —
pe o solă cultivată cu porumb, la o
singură ploaie din luna iunie a aces
tui an. de 51 litri pe metru pătrat,
s-a constatat că s-au erodat nu mai
puțin de 142 tone pămint la un hec
tar, ceea ce reprezintă un strat de 1,5
cm teren fertil. Să reținem că în această situație, 80 la sută din preci
pitațiile căzute s-au pierdut, scurgindu-se pe versant o dată cu îngrășămintele administrate, colmatînd și lu
crările de desecare de pe lunci. Este
limpede ce pierderi însemnate de te
ren arabil se pot înregistra în zone
le colinare dacă subliniem că în cazul
unui sol pe versant, cum este cel
amintit, de 18 pînă la 30 cm, în
tr-o perioadă de circa 15 ani se pier
de tot solul fertil, pînă la rocă.
Generalizarea unui complex de
măsuri și lucrăr, antierozionale. după
modelul de la Perieni, și aplicarea
unor metode perfecționate ale agri
culturii specifice terenurilor în pan
tă au condus la obținerea unor im-
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inenlul de fată, acordăm o deosebită
Atenție policalificării.
pentru
ca
fiecare muncitor să poată executa
mai multe operațiuni din diferite
țneserii.
Comitetul de partid îndrumă si
Controlează activitatea organelor co-,
lective de conducere, in
vederea
creșterii exigentei fată de munca
șpecialiștilor. pentru întărirea ordi
nii si disciplinei, pentru respectarea

cu strictete a prevederilor tehnolo
gice. Tocmai grija r.eslăbită pen
tru realizarea unei calități superioa
re în condiții de înaltă productivi
tate a permis o creștere apreciabilă
a ponderii exportului, afirmarea pu
ternică a colectivului pe piața ex
ternă, sporirea competitivității sale
în confruntarea cu firme de tradiție
în aceșV_domeniu.

Constantin T1MARU

corespondentul „Scinteii"

Bună organizare, dar și efort
pentru ridicarea calificării
’, Sporirea continuă a productivității
tnuncii. dublarea pînă la sfîrsitul
actualul cincinal a acestui indicator
reprezintă o preocupare de bază și
pentru colectivul întreprinderii de
Accesorii „Văliug" din Reșița. Ast
fel, dună cum ne-a spus inginerul
Traian Suciu. directorul unității,
incepînd din anul 1977. unității i-au
fost încredințate sarcini de mare răs
pundere în cadrul procesului de in
tegrare a fabricației în ramura con
structoare de mașini din județul Caraș-Severin. Aici a fost organizată
producția de accesorii pentru între
prinderea Constructoare de Mașini
din Reșița (în principal pentru moțoarele diesel și electrice). între
prinderea de Construcții de Mașini
din Caransebeș (elementele elastice
pentru boghiurile de locomotive si
anumite confecții metalice), precum
și pentru întreprinderea de Con
strucții Metalice din Bocșa. In ca
tegoria produselor de performantă
Asimilate în această perioadă pot fi
Smintite cele 14 subansamtrie pentru
motoarele diesel șl navale, instala
țiile de comandă si reglaj a turbine
lor. precum și cele peste 1 000 tipodimensiuni de produse din ramura
Chimică, respectiv a maselor plastice.
Desigur, in acest context, proble
ma creșterii productivității muncii
capătă nuanțe specifice, solicitînd o
atentă urmărire a modului în care se
transpun în viată programele spe
ciale adoptate, măsurile și soluțiile
propuse pentru cele două sectoare
distincte ale întreprinderii, respectiv
cel din domeniul chimiei și cel al
prelucrărilor metalice.
Din datele puse la dispoziție de
Ing. Ana Sin. șefă biroului de or
ganizare a producției si a muncii,
rezultă că. în comparație cu anul
1’985. productivitatea ne flecare cm
al muncii urmează să crească în
acest an cu circa 20,4 la sută, urmînd
ca la sfîrsitul actualului cincinal

bucurești:
Ferm hotărîți să obțină rezultate
• deosebite in ampla întrecere socia
listă ce se desfășoară în întreaga
țară în cinstea apropiatului forum
al comuniștilor — Congresul al
XIV-lea al partidului — oamenii
muncii din întreprinderile indus" triale din Capitală raportează noi
și importante succese in
reali..zarea producției fizice. Astfel, in
perioada care a trecut din acest an,
a fost obținută o producție supli
mentară în valoare de 4,2 miliar
de lei, concretizată în produse de
nivel tehnic ridicat, intre care loco
motive, utilaje pentru centrala nu-

ritmul anual de creștere să fie de
cel puțin 18,5 la sută. Trebuie re
ținut faptul că. pe ansamblul
întreprinderii. în perioada care a
trecut din acest an. nivelul pla
nificat al productivității muncii a
fost depășit. Dacă pe ansamblu lu
crurile stau bine. în schimb, in pe
rioada amintită. între cele două sec
toare de bază ale unității se mențin
mari decalaie în realizarea planului
productivității muncii. Spre exem
plu. in 1985. în timp ce sectorul me
tal a depășit sarcina cu 16 la sută,
cel chimic nu a realizat planul
cu 6 la sută pe fiecare om al
muncii. Decalajul se menține șl in
anii actualului cincinal, in 1989 pro
ductivitatea muncii fiind net supe
rioară fată de media pe întreprin
dere în sectorul metal si considerabil
mai mică in sectorul chimic. Deci,
se poate trage concluzia că factorii
de răspundere din unitate au accep
tat si perpetuat optica echilibrului
pe ..total", realizările deosebite ale
celor din sectorul metalic fiind di
minuate considerabil de sectorul
chimic.
— Atingerea dezideratului propus
de dublarea productivității muncii
în actualul cincinal — ne-a spus in
ginera Ana Sin — a
determinat
adoptarea unui cuprinzător program
de măsuri cu soluții deosebit de
eficiente și care în principal în sec
torul de prelucrare mecanică și-a
demonstrat oportunitatea. Un accent
deosebit a fost pus pe autodotare.
perfectionarea tehnologiilor de fabri
cație. perfectionarea organizării pro
ducției si a muncii, creșterea indice
lui de utilizare a mașinilor si utila
jelor. folosirea fondului de timp.
Trebuie să recunoaștem că în toate
aceste domenii avem încă serioase
rezerve, mai ales în secția chimică.
— Care șînt acele resurse la care
se referea interlocutoarea noastră ?

— Dacă privim reintroducerea in
circuitul productiv a pierderilor teh
nologice la polietilenă, am reușit să
soluționăm problema prin realizarea
unei mașini de măcinare a deșeurilor,
ne declara inginerul Domin Burz.
șeful secției chimie — în schimb nu
am reușit să punem încă in func
țiune mașina de măcinat deșeuri de
bachelită. Pierderile pe această cale,
cu influente directe considerable
asupra productivității muncii, se ci
frează anual la aproximativ 1 milion
de lei. Tinind seama de acest lucru,
am impulsionat execuția prin auto
dotare a acestei mașini si sperăm că
încă în această lună ea va fi pusă
în funcțiune, contribuind substantial
la diminuarea pierderilor.
Sigur, aceasta reprezintă o direc
ție, dar nu singura șl nici cea mai
generoasă. Trebuie spus că la în
treprinderea da Accesorii ..Văliug" se
înregistrează încă un număr ridicat
de absente, dintre care învoirile se
ridică la 3 500 ore/om.
concediile
fără plată — la 4 700 ore/om. și ab
sentele nemotivate la peste 2 800
ore/om. Toate acestea conduc la con
cluzia că încă nu s-a făcut totul
pentru întronarea unei discipline fer
me Dentru utilizarea integrală a fon
dului de timp.
In sfîrsit. încă un semn de între
bare a fost ridicat în urma dialo
gului cu economista Elena Busoi din
cadrul biroului de personaj, invățămînt. retribuire. Este adevărat că
la această unitate ponderea persona
lului muncitor calificat a sporit an
de an. crescînd de la 91,5 la sută în
1986 la 97,4 la sută în acest an. Dar
asta nu scuză slaba preocupare pen
tru ridicarea pregătirii profesionale
— factor determinant în creșterea
productivității muncii. Surprinzător
este faptul că tocmai în sectorul me
canic în acest an sînt cuprinși la
forme de ridicare a pregătirii, res
pectiv de policalificare. 75 de mun
citori. in timp ce în sectorul chimie,
din 1986 nu s-a mai asigurat un ase
menea curs.
Fără a minimaliza eforturile si re
zultatele bune obținute in ansamblu
de colectivul întreprinderii de Acce
sorii „Văliug" din Reșița, conside
răm că se impun măsuri ferme pen
tru remedierea deficiențelor din sec
torul chimic, rezolvindu-se fără întirziere problemele de care depinde
sporirea productivității muncii si in
acest domeniu, astfel incit in cel
mai scurt timp si aici să se înregis
treze revirimentul așteptat de mai
multi ani. Soluțiile, așa cum am
arătat, sint la îndemina colectivu
lui și nu depinde decit de oamenii
muncii de aici, de organizația de
partid ca ele să fie puse neintîziat
in valoare.

Ion D. CUCU

corespondentul „Scinteii"

însemnate cantități de produse peste plan
clearo-electrică, pompe, produse de
mecanică . fină și optică, echipa
mente electronice, mptoare electri
ce, aparate de control cu lasere și
ultrasunete.
In această perioadă, prin intro
ducerea in procesele tehnologice a
rezultatelor cercetării științifice,
gradul de înnoire a producției a
ajuns la 76,5 la sută. S-au realizat
astfel peste 400 noi tipuri de ma
șini și instalații de înalt nivel teh
nic și peste 360 noi produse da larg
consum. Demn de subliniat este
faptul că, pe ansamblul Capitalei,

s-au economisit peste 28 000 tone
metal, aproape 32 000 tone combus
tibil convențional și peste 17 000
MWh energie electrică.
în aceste zile premergătoare
marelui forum al comuniștilor,
Congresul al XIV-lea al partidului,
oamenii muncii din Capitală,
sub conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, acționează cu
abnegație și dăruire pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor de
plan și a angajamentelor asumate
în întrecerea socialistă. (Gheorgbe
Ioniță).
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EFORT COMUN PENTRU REALIZAREA PLANULUI
Sute, chiar mii de pompe, dintre cele
iijai complexe ! Un impresionant volam de producție ce trebuie realizat
lunar la întreprinderea de Pompe
,.Aversa" din Capitală, pentru bene
ficiari din cele moi diverse'domenii
de activitate. Simpla enumerare a
cjtorva dintre aceștia, în cea mai
mare parte unități economice noi
snu aflate în stadii avansate de fina
lizare din sectorul minier și energe
tic, din chimie șl petrochimie, șan
tierele navale, șantierele de Irigații și
ajte amenajări pentru agricultură
pun deja într-o altă lumină aprecie
rea asupra volumului activității acAstel unități, în sensul că fiecare
produs fabricat aici la rindul său
ițiseamnă alte zeci de repere și subahsatnble. Practic, lipsa unei pompe
ap fluxul de montaj al unei centrale
electrice sau al unui mare minera
lier sau petrolier, pe șantierul mettoulul bucureștean sau al altui mare
obiectiv' economic înseamnă întiraierea punerii în funcțiune a respec
tivei capacități, cu toate implicațiile
oe decurg de aici.
: Iată de ce, perfect conștienți de
însemnătatea realizării la timp și in
condițiile prevăzute a fiecărui pro
dus în parte, muncitorii și specia
liștii de la „A-versa" au căutat și in
bună măsură au reușit ca, in perioa
da ce a trecut dm acest an, marcat
cțe evenimente majore in viața par
tidului, a întregului nostru popor, să
ste achite întocmai de obligațiile con
tractuale asumate. Astfel, prevederile
la export pe întregul an au fost în
deplinite încă de. la începutul lunii
octombrie, în prezent întregul colec
tiv de muncă fiind mobilizat pentru
fteatizarea unor produse solicitate șuplirnentar. La producția fizică, de asemcmea, prevederile planului
pe
ifece.Iuni au fost depășite substan
țial, unitatea livrînd peste prevederi
în această perioadă pompe și piese de
schimb, alte produse în valoare de
circa 2,7 milioane lei. Și aceasta in
obndițiile in care ponderea produse
lor noi și reproiectate în totalul producției-marfă este de peste 93 la
dlută. Rod al activității de cercetare
îjitrejprinse in unitate, șl în perioada:
care a trecut din 1989 au fost asimi
late alte noi tipuri de pompe, perfecționîndiu-se prin modernizare ran
damentele energetice ale tuturor mo
delelor aflate in prezent în fabri
cație.
i în continuare, fiecare din zilele
rămase din acest penultim an al cin
cinalului ridică în fața destoinicului
Colectiv de .oameni ai muncii de la
l|,Aversa" pnobleme deosebite, în sen
sul că, pe lingă sarcinile curente,
fiecare mai importantă decît cealal
tă, prin destinație și titlul de urgen
ță cu care esate solicitată întreaga
producție, pe lingă acestea spuneam.
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portante creșteri la producțiile de
cereale — subl.nia Petre Dumitru,
inginer-șef al Cooperativei Agricole
de Producție Mărtinești. Așa cum se
remarca la început, producțiile de
cereale, cartofi și sfeclă sint în acest
ap de 3 ori mai mari decît înainte de
a aplica complexul de măsuri agro
tehnice specifice cultivării pămintului
în pantă, intre care la loc de frun
te se înscriu executarea tuturor lu
crărilor pe direcția curbelor de nivel,
apoi restructurarea folosințelor in
funcție de pretabilitatea la tipul de
sol și pantă, precum și realizarea
unui asolament de 4—5 ani în care
culturile leguminoase perene și fer
tilizarea diferențiată ocupă un loc
central.
Este important să precizăm că In
vestiția specifică pe hectar a fost
redusă, toate cheltuielile amortizindu-se în trei ani fată de 5 ani cît
s-a prevăzut. „Sporirea de la an la
an a producției agricole, îmbunătăți
rea activității din zootehnie au
făcut ca și eficiența economică să
crească, iar unitatea noastră să de
vină rentabilă", ne spunea tovarășul
Romulus Costescu, președintele C.A.P.
Mărtinești. „Incepînd din anul trecut
am obținut primele beneficii — a in
tervenit ing. Lucia Petre, șeful fer
mei zootehnice. Fiindcă o dată cu
creșterea producțiilor agricole au spo
rit și cantitățile de furaje de bună
calitate șl în diversitate mai mare,
ceea ce a făcut ca și sectorul zooteh
nic să se dezvolte, ajungind in pre
zent la 700 capete bovine și 1 600 ovi
ne. în mod corespunzător au crescut
și producțiile de lapte și carne. Ade
vărul e că am devenit o unitate agri
colă puternică".
Datorită preocupării comitetului
județean de partid, în ultima perioa
dă s-au luat măsuri ca Direcția Ge
nerală pentru Agricultură. Împreună
cu întreprinderea do Execuție și Ex
ploatare a Lucrărilor de îmbunătățiri
Funciare și laboratorul pentru com
baterea eroziunii solului de la Sta
țiunea de Cercetare si Producție Po
micolă Germisara să acționeze pen
tru generalizarea mai rapidă a com
plexului de măsuri pe toate terenu
rile agricole situate în pantă. în acest
scop a fost pus în aplicare un pro
gram județean pentru generalizarea
măsurilor antierozionale după expe
riența de la stațiunea Perieni și pe
rimetrul etalon Mărtinești pentru
anii 1989—1990. S-a prevăzut ca apli
carea agrotehnicii antierozionale să
se încheie anul viitor pe terenurile
arabile cu panta cuprinsă între 5 și
15 grade care pot fi mecanizate cu
actualul set de mașini. în toate con
siliile unice agroindustriale din ju
deț la unitățile cu teren in pantă se
vor efectua arături pe curba de ni
vel pînă la sfîrșitul anului 1990 pe
mai mult de 12 000 hectare, se va
practica cultura în fișii
pe 5 602
hectare și benzi înierbate pe 3 663
hectare. In prezent se înfăptuiesc
măsurile prevăzute ca toate unită
țile agricole cu terenuri iii pantă
să aplice in mod obligatoriu între
gul complex de lucrări agrotehnice
antierozionale.
-' • ■
în același timp, trustul S.M.A. tre
buie să generalizeze in toate secțiile
de mecanizare ce servesc unitățile
cu terenuri in pantă adaptările ne
cesare la actualul set de mașini in
sccpul îmbunătățirii calității lucrări
lor agricole, cum șînt r dispozitivul
pentru mărirea ecartamentului trac
torului pe pneuri, stabilizatorul anti
derapant la semănători,
articula
rea semănătorilor pentru culturile
prăsitoare și adaptarea plugului re
versibil de la tractorul S-850 la trac
torul D-l 010 după modelul de la sta
țiunea din Turda.
Terenurile în pantă, reprezintă o
importantă rezervă pentru punerea în
valoare a noi suprafețe și creșterea
producției agricole. De aceea, începu
tul făcut în toate consiliile unice
agroindustriale din județul Hunedoa
ra trebuie continuat cu si mai multă
preocupare din partea organizațiilor
de partid și a organelor agricole,
pentru ca programul privind gene
ralizarea măsurilor antierozionale
să fie in întregime aplicat pînă la
sfîrșitul anului viitor.

întreprinderea de mașini-unelte din Marghita, județul Bihor, imagine din secția roți dințate
Foto : S. Cristian
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de zi, in fiecare șchimib de lucruy

CAPACITĂȚILE DE l’IiODLC|lE IDI.OSITE DIN PUN
In perioada care a trecut din acest;
an, colectivul întreprinderii „23 Au
gust" Satu Marea Înregistrat, intre
altele, realizarea și depășirea preve
derilor la producția fizică, la export,
la productivitatea muncii. în schimb,
indicatorul producție-marfă nu a
fost realizat in întregime, cauza
fiind neprimirea la timp, in luna
septembrie, a unor cantități da
tablă de la Combinatul Siderurgic
Galați’. In luna octombrie s-au de
pus eforturi pentru recuperarea res
tanței din luna precedentă. Sint și
alte rezerve interne Îndeosebi, pe
planul mai bunei organizări a mun
cii, pentru ca, în perioada care a
mai rămas din acest an, in activita
tea unității să se obțină realiaări și
mai bune ? Iată ce au arătat investi
gațiile intreprinse zilele trecute in
această întreprindere.
Schimbul II se terminase, dar
ing. Augustin Mărcuș. șeful secției
presă de la întreprinderea .,23 Au
gust" din Satu Mare nu se grăbea
să plece acasă, mai răminind puțin
și la începutul programului din
schimbul III. Voia să fie sigur că
..ștafeta" asistentei tehnice pentru
schimbul de noapte fusese preluată
cu toată temeinicia de maistrul
principal Czompa Attila si maistrul
Alexandru Murgu.
— Am prezentat în amănunțime
maiștrilor programul de lucru pen
tru schimbul III. le-am readus in
atentie sarcinile ce le revin și mă
surile ce trebuie luate pentru cît
mai buna organizare a muncii, pen
tru realizarea unor produse de cea
mai bună calitate si pregătirea in
tegrală a reperelor necesare centru
finalizarea producției de export in
schimbul I de miine — ne explică
interlocutorul.
Secvențe asemănătoare, pe care
le-am întilnit într-una din nopțile
trecute și în alte secții din această
unitate, reliefează responsabilitatea

cu care acționează întregul colectiv
pentru îndeplinirea în cit mai bune
condiții a tuturor sarcinilor de plan,
si în primul rind la export. Po
posind in alte secții si ateliere, pre
tutindeni remarcăm aceeași atmo
sferă de muncă intensă. Organiza
rea asistentei tehnice la fiecare loc
de muncă se dovedește, in măsura
în care cei învestiți cu aceste sar
cini își onorează obligațiile de ser
viciu, operațională, eficientă. In sec
toarele principale de producție —
acoperiri, turnătorie etc. — cite un

ganizată. Primul neajuns : absenta
unor lucrători, sensibil mai frecven
tă în schimbul III de la atelierul
de montaj. în consecință, unele
utilaje și instalații, printre care cup
toarele tunel de la secția acoperiri,
nu sint folosite la capacitatea lor.
Un episod care a pus in eviden
tă consecințele unor „scăpări" ale asistentei tehnice, ale controlului interfazic l-am întilnit la atelierul de
galvanizare de la secția acoperiri.
Maistrul Mihai Săveanu. un cadru
deosebit de exigent de la secția

La întreprinderea „23 August
**
șef de schimb coordonează echipa de
maiștri din schimbul respectiv, iar
la nivelul întreprinderii. în afara
maistrului de serviciu pe intreaga
unitate, care între alte atribuții o
are și pe aceea de a controla pre
zența lucrătorilor îa program, se
afla . din partea conducerii unită
ții un cadru desemnat din rindul
membrilor
consiliului
oamenilor
muncii sau comitetului de partid
pe întreprindere. Prin competenta șî
autoritatea de care se bucură, acest
cadru intervine operativ, asumindu-si responsabilitatea deciziei adoptate in scurt timp pentru solu
tionarea oricărei probleme mai de
osebite. care presupune si impune
.uneori cooperarea intre diverse com
partimente. cum ar fi. spre exerr-iu.
repararea de urgență a unor prese
de mare capacitate, repunerea lor de
îndată în funcțiune, găsirea celor
mai bune soluții tehnice pentru uti
lizarea cît mai eficientă a tablei,
în funcție de sortimentele fabrica
te în momentul respectiv.
Si totuși, in schimbul de noapte,
ca si în cele de zi. de altfel, munca
poate și trebuie să fie mai bine or-

din Satu Mare

montaj, venise aici să semnaleze
maistrului Surănyi Ludovic, de la atelierul de galvanizare, neuniformitatea luciului de pe minerele ce
urmau să fie montate Ia cuptoarele
mașinilor de gătit, fapt ce l-a de
terminat să le retumeze pentru re
mediere. Ce a determinat această
situație ? Putea fi ea evitată ?
Maistrul de la galvanizare a încer
cat să dea vina pe calitatea mai
slabă a ..pastei verzi" cu care Se asigură luciul reperelor, pastă care
însă tot in acest atelier se reali
zează ! Dar chiar aceasta fiind cauza,
neajunsul putea fi lesne remediat
dacă minerele. respective. i»ainte de
a fi fost livrate la montai, ar fi
fost trecute prin instalația de degresare. Controlul tehnic de calita
te nu si-a făcut insă datoria și
ritmul producției a fost dereglat.
•— Intr-adevăr, in schimbul III —
ne spune ing. loan Avram, directo
rul unității — ne confruntăm mat
frecvent decît în celelalte schimburi
cu o serie de deficiente legate de
prezenta sau randamentul in muncă
ale unor lucrători. In acest schimb,
unii muncitori, navetiști Îndeosebi.

au randament mai scăzut pentru că
vin obosiți la lucru. Iată de ce, or
ganizațiile noastre de partid, grupe
le sindicale au declanșat, sub con
ducerea comitetului de partid, o
susținută activitate politico-educativă pentru a-i face oe muncitori
să înțeleagă si mai bine ce im
portantă are pentru economia națio
nală. ca si pentru nivelul de trai al
fiecăruia realizarea exemplară a
tuturor sarcinilor de plan. Doresc,
de asemenea, să precizez că sintem
ne cale de a soluționa si unele
probleme de care depinde utiliza
rea la intreaga capacitate a tuturor
mașinilor si instalațiilor din dotare.
Așa. de pildă, cuptoarele tunel de la
secția acoperiri nu sint utilizate cu
indici corespunzători deoarece lip
sesc dispozitivele de susținere a re
perelor. dispozitive care trebuie
confecționate dintr-un material re
fractar special. în urma sprijinului
primit din partea forurilor noastre
de' resort, am obtinut repartiția
pentru materia primă
necesară,
urmînd ca întreprinderea de Utilai
Chimic Făgăraș, unde există o
turnătorie de materiale refractare,
să fie confecționate in zilele urmă
toare dispozitivele necesare.
La atelierul 401-prelucrărl crin
așchiere. maistrul Vasile Pop ne
semnalează unele dificultăți de ordin
tehnic ne care lucrătorii de aici le
întîmpină în confecționarea pieselor
din cauza calității mai slabe a unor
cuțite si burghie, care în plus .sint
accentuate si de oxidarea acestora
din cauza depozitării lor într-o
magazie in care plouă. A'.ada~, ac
tivitatea productivă trebuie perfec
ționată nu numai în schimbul de
noapte, ci și în celelalte două schim
buri. Cerință, credem, limpede ca
lumina zilei.

Octav GRUMEZA
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UNANIMĂ APROBARE A PROPUNERII DE REALEGERE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCLi

IN FUNCȚIA SUPREMĂ DE SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI

CONFERINȚELE DE 011 DE SEAMĂ $1 ALEGERI IN ORGANIZAȚIILE ORĂȘENEȘTI $1MUNICIPALI
Responsabilitate comunistă, muncitorească
Privim, înainte de începerea lu
crărilor Conferinței organizației mu
nicipale de partid Petroșani, îm
preună cu delegații, un impresionant
panou așezat in sală : „Ctitoriile
Epocii Nicolae Ceaușescu în Valea
Jiului". Parcurgind denumiri lapida-

re (pe care le redăm alăturat), fiecare-și recunoaște propriul loc de
muncă, colectivul din care face par
te, precum și amploarea structurale
lor transformări revoluționare pe
trecute aici în anii de după Con
gresul al IX-lea al partidului.

CTITORIILE „EPOCII NICOLAE CEAUȘESCU"
ÎN VALEA JIULUI
• întreprinderile miniere Paroșeni, Livezeni, Barbă
*
teni, Valea de Brazi, Cîmpu lui Neag, Petrila-Sud, Iscroni ® Preparațiile Uricani și Livezeni • între
prinderea de Tricotaje Petroșani • întreprinderea
de Confecjii Vulcan • Țesătoria de Mătase Lupeni
• Fabrica de Mobilă Petrila • Exploatarea de Cuart
Uricani • Tipografia Petroșani

IN PERIOADA 1965-1989 S-AU CONSTRUIT:
• 32 267 apartamente • 848 săli de clasă • Spitalul
Petroșani cu 700 de paturi • Policlinica de Stomato
logie Petroșani • Teatrul de Stat Petroșani • Două
case de cultură • Un cămin cultural la Cimpa • 5 ci
nematografe • Sedii P.T.T.R. la Petroșani, Vulcan, Lu
peni și Petrila • Magazinul universal „Jiul" din Pe
troșani • Magazine generale la Petrila, Aninoasa și
Uricani • Stadionul „Jiul" • Sala de sport
Relevarea acestor realizări —
oricit de succinte — s-a dovedit a fi
totuși incompletă. In darea de sea
mă a fost amintit faptul că numai
unitățile miniere dispun de fonduri
fixe care depășesc 27 miliarde lei,
ceea ce le-a permis obținerea unei
producții suplimentare de aproape
trei ori mai mari decît. în 1965, că
față de același an desfacerile de
mărfuri au crescut de 3,7 ori, iar
prestările de servicii de 122 ori. Au
fost puse, de asemenea, bazele pu
ternicelor platforme industriale de
construcții de mașini, utilaje și pie
se de schimb de la I.U.M.P. și
I.P.S.U.R.E.M. Petroșani ; a fost
realizată termoficarea orașelor Pe
troșani, Vulcan și Lupeni și au fost
create peste 30 000 de noi locuri de
muncă.
Chiar necomentate, aceste date și
cifre spun mult despre satisfacția
și mindria celor care trăiesc și mun
cesc în Valea Jiului, ca și pentru
oricine altcineva, de oriunde ar fi.
Tocmai de aceea au fost numeroase
acele momente in conferință in care,
pronunțindu-se numele tovarășului
Nicolae Ceaușescu, delegații au
ovaționat puternic, cu profundă re
cunoștință pentru conducătorul parti
dului și al țării, pentru Minerul de
Onoare, cel pe care, intr-un cuget
cu întregul popor, oamenii Văii Jiu
lui il stimează profund și il simt
mereu — prin repetatele vizite efec
tuate, prin sprijinul direct și în
demnurile mobilizatoare — in ini
ma și-n conștiința lor. Adoptarea
hotăririiconferinței privind propu
nerea derealegere, de către Congre
sul al
XIV-lea, a tovarășului
Nicolae Ceaușescu in funcția supre
mă de secretar general al partidului
a fost un moment emoționant : ea
a semnificat unitatea statornică,
puternică a comuniștilor, a tuturor
oamenilor muncii din Valea Jiului
in jurul celui mai iubit fiu al parti
dului și poporului nostru, conducă
torul de numele căruia este indiso
lubil legat, asemenea destinului de
progres continuu al țării, și destinul
acestui puternic centru muncitoresc.
Cum era și firesc, avîndu-se in
vedere amploarea și' complexitatea
sarcinilor care revin organizației lo
cale de partid, încă din primele pa
gini ale dării de seamă s-a trecut,
cu aprecieri riguroase, reflectind
realitățile existente față in față cu
exigențele superioare care se pun,
la evaluarea critică și autocritică a
unui evantai larg de preocupări și
responsabilități, toate
subsumate
menirii acestui important bazin
carbonifer al țării de a asigura sa
tisfacerea ritmică a necesităților
economiei naționale cu cit mai mult
cărbune, cu cărbune de cea mai
bună calitate, în condițiile reducerii

(Urmare din pag. I)
lor de partid, a activului, a tuturor
comuniștilor. Un accent deosebit se
pune pe însușirea metodelor și stilu
lui revoluționar de muncă.
în același timp, trebuie avut în
vedere faptul că — așa cum se apreciază .și in Tezele pentru Con
gresul al XIV-lea —„Partidul nostru
apreciază că, deși s-au obținut o se
rie de rezultate pozitive, in activi
tatea politico-ideologică se manifestă
o anumită răminere in urmă față de
dezvoltarea generală a forțelor de
producție, față de dezvoltarea socie
tății in general". Este deci necesar
să se acționeze stăruitor, in toate
organizațiile de partid, in cadrul or
ganismelor democratice, al tuturor
colectivelor de muncă, pentru depli
na racordare a rezultatelor activității
ideologice și politico-educative la
marile înfăptuiri obținute în între
gul proces de edificare a noii orînduiri.
Ună dintre tezele de cea mai mare
actualitate, cuprinsă în programul
ideologic și întărită la recenta
plenară lărgită, în expunerea secre
tarului general al partidului, este
aceea că întreaga activitate politico-educativă se desfășoară —
și trebuie să se desfășoare —
sub conducerea unitară a Partidului Comunist Român. Acest prin
cipiu își sporește importanța in con-,
textul in care, in prezent, pe plan
internațional, chiar in unele țări so
cialiste. se exprimă și opțiuni pentru
limitarea răspunderilor partidului
revoluționar al clasei muncitoare.
Programul ideologic, care reflectă
concepția științifică, clarvizionară a
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pe
deplin validată de viață, de istorie.

cheltuielilor materiale, sporirii efi
cienței activității economice.
O primă constatare care denotă ca
racterul de lucru al conferinței: ab
solut fiecare dintre delegații care au
luat cuvîntul a formulat cel puțin
una-două propuneri concrete, de in
teres major, care să asigure perfec
ționarea activității dintr-un domeniu
sau altul de activitate, înlăturarea
neajunsurilor care mai persistă. Con
stantin Popa, miner, șef de brigadă
la întreprinderea Minieră Lupeni,
după ce a vorbit despre rezultatele
încă nesatisfăcătoare ale sectorului,
după ce a amintit că a calificat zeci
de muncitori noi in brigadă, încredințîndu-i unor mineri cu experiență,
criticind modul de lucru cu noii an
gajați al unor maiștri, și-a încheiat
cuvîntul spunînd : „Puteți conta pe
angajamentul brigăzii noastre de a
realiza peste plan, pină la Congres,
1 500 tone de cărbune cocsificabil".
Și, ca. un răspuns la acest angaja
ment, în cadrul conferinței minerul
șef de brigadă Gheorghe Vasii, de la
întreprinderea Minieră Uricani, a
vorbit despre experiența brigăzii
pentru recuperarea și recondiționarea unor materiale folosite, despre
preocupările pentru calificarea, poli
calificarea și stabilizarea oamenilor
în formația de muncă, adăugind că
pină la Congresul al XIV-lea in con
tul brigăzii sale pot fi trecute, cu
certitudine, încă 2 000 tone de căr
bune cocsificabil peste plan.
A vorbit la un moment dat Ilie
Păducel, prim-secretar al Comitetu
lui Orășenesc de Partid Petrila. Au
tocritica pe care și-o făcea viza, de
sigur, propria activitate, ca și pe
aceea a organizației pe care o re
prezenta, dar prezenta interes pen
tru toți cei de față pentru că ea spu
nea pe nume neajunsurilor din stilul
de muncă. identificind aspectele
concrete ale formalismului și super
ficialității in exercitarea controlului
de partid, inconsecvenței in organi
zarea muncii pentru urmărirea înde
plinirii hotărîrilor organelor superi
oare și a celor proprii, in aplicarea
programelor de măsyri stabilite.
„Parcă-i de la noi. Așa le spune" —
l-am auzit pe unul din delegați vorbindu-i vecinului său. Sincerității
autocriticii i-au urmat sugestii de
interes mai larg. „Supun atenției
conferinței două experiențe care au
dat rezultate și ar trebui generali
zate prin schimb de experiență la
fața locului de comitetul municipal
de partid : la întreprinderea Minieră
Petrila — preocuparea organizației
de partid, a conducerii colective pen
tru recrutarea și stabilizarea forței
de muncă, pentru asigurarea celor
mai bune condiții de viață și de
pregătire profesională a noilor înca
drați, pentru fortificarea climatului

situează în prim-plan rolul partidu
lui comunist ca organizator și dina
mizator al activității in toate dome
niile. Slăbirea rolului conducător al
partidului, neparticiparea sa directă
la soluționarea problemelor economi
ce, politice, ideologice, sociale ar aduce mari daune construcției socia
lismului.
Desigur, partidul are rolul deter
minant în conducerea activității
ideologice. în același timp., afirma
rea ideologiei socialiste in întreaga
societate contribuie în mod hotărîtor la perfecționarea și îmbogățirea
activității partidului revoluționar, la
soluționarea marilor probleme care
apar in viața socială.
Ca nouă realitate istorică, socialis
mului îi sint proprii un mod de gindire, și o conștiință specifice, o con
cepție teoretică și ideologică unitare,
expresii ale omogenizării moral-politice a națiunii. Partidul Comunist
Român apreciază că funcția crea
toare a ideologiei socialiste acționea
ză deopotrivă asupra vieții materiale
si spirituale. Este evident că. in mă
sura în care conștiința socială re
flectă cerințele reale ale dezvoltării
sociale, ea stimulează această dez
voltare. se transformă într-o puter
nică forță a progresului social. Parti
dul nostru comunist pornește de la
convingerea că transformarea con
științei socialiste într-o puternică
forță de mobilizare și dinamizare a
energiilor creatoare- ale întregului
popor constituie una dintre premi
sele dezvoltării și perfecționării
muncii ideologice și politico-educa
tive.
România se pregătește să treacă
într-un stadiu nou. superior al dez
voltării sale economico-sociale. După
Congresul al Il^-lea au fost cucerite

de exigență și disciplină, iar la în
treprinderea Minieră Lonea, unitate
de frunte a Văii Jiului, pe tema fo
losirii unor tehnologii avansate de
lucru in abataje".
Nimic mai firesc, și aici, în Valea
Jiului, ca, în cadrul dezbaterilor, în
forul de luare a hotărîrilor, primul
cuvînt, cuvîntul decisiv să-I aibă
clasa muncitoare, oamenii din sfera
activității direct productive. Starea
de spirit revoluționară, combativă,
specifică spiritului muncitoresc și-a
pus o puternică amprentă asupra
conținutului dezbaterilor. Mihai Anghel, secretar al comitetului de
partid de la întreprinderea Minieră
Aninoasa, Marcu Boantâ, maistru
minier, secretar al comitetului de
partid de la întreprinderea Mi
nieră Dilja, au arătat că anu
mite
performanțe
zilnice
ale
producției pot și trebuie per
manentizate, că, in spiritul ce
rințelor secretarului
general
al
partidului, se va asigura întărirea
rîndurilor partidului cu muncitori
care au o comportare exemplară în
producție și in viață, se va insista
pentru ridicarea conținutului educa
tiv ăl adunărilor generale ale orga
nizațiilor de bază.
A luat apoi cuvîntul directorul ge
neral al Combinatului Minier Valea
Jiului, ing. Dan Surulescu — cu
noscător, pină la detalii, al uriașei
uzine subterane, cit Înseamnă toate
minele Văij Jiului, ca și al oameni
lor ei, cadre de conducere sau
oameni din procesul direct produc
tiv. L-am ascultat și am înțeles că
vorbea ca activist de partid, care,
referindu-se . la multiplele aspecte
tehnico-organizatorice pe care le
implică sporirea intr-un ritm fără
precedent a producției de cărbune
nu a pasat spre factori subiectivi sau
obiectivi răspunderea neîndeplinirii
sarcinilor de plan, ci s-a referit, in
primul rind la propria activitate, reproșindu-și că nu a reușit să pună
deplin . in valoare cadrul democra
ției muncitorești-revoluționare la
toate eșaloanele, că încă sînt. mari
resurșeje nevălorificate în folosirea
potențialului de gîndire tehnică, de
concepție și acțiune concretă a efec
tivului de specialiști mineri.
Sintetizind opiniile vorbitorilor,. se
poate spune că ele au avut ca punct
de convergență preocuparea de a
trage toate învățămintele din acti
vitatea desfășurată, din neajunsurile

manifestate, pentru a spori astfel
eficiența întregii mtlnci de partid.
Evaluînd Cu exigență, în spirit cri
tic și autocritic, propria activitate,
vorbitorii au relevat faptul că in
analiza realităților, pentru stabilirea
celor mai eficace măsuri se. cere
pornit de la faptul că, deși s-a asigurat o masivă dotare tehnică și
s-au creat noi capacități productive,
producția de cărbune inregistrînd
creșteri importante de la un an la
altul, planul stabilit nu a fost în
deplinit. Unele probleme-cheie, de
altfel bine cunoscute, cum Sînt cele
legate de folosirea deplină a capa
cităților de producție, mai buna or
ganizare și conducere, a producției,.
generalizarea experienței pozitive
pentru ridicarea tuturor formațiilor
de lucru . la . nivelul celor care își
depășesc, ritmic sarcinile de plan,
întronarea . peste tot a ordinii și
disciplinei, asigurarea forței de
muncă și a stabilității ei, folosirea
mult mai bună a specialiștilor, se
cer soluționate temeinic prin Întă
rirea controlului de partid, adoptarea
unui stil de muncă dinamic, care
să determine aplicarea întocmai
a programelor prioritare stabilite.
A fost sever criticată mentalitatea
unor cadre care solicită materiale,
piese de schimb, fac mari cheltuieli
in numele unei producții care nu
crește corespunzător și care acceptă
cu ușurință manifestări de' risipă.
Cu pregnanță a ‘ fost pusă în evi
dență necesitatea ca activiștii co
mitetului municipal, ai comitetelor
orășenești și . de la întreprinderile
miniere să-și. îmbunătățească ra
dical felul de a munci, acționînd tot
timpul în mijlocul oamenilor, înipreună eu ei, pentru că este — s-a
arătat în conferință — cu totul ne
firesc ca unii din ei să aștepte in
birou să afle evoluția producției
și să intre rareori în mină.
Conferința a scos puternic în evi
dență hotărirea organizației munici
pale de partid de a acționa ener
gic, neintîrziat, astfel incit progra
mele stabilite, măsurile bune adopta
te să devină convingeri ferme, să
se transforme în acțiuni concrete,
care să determine îndeplinirea sar
cinilor economice ce revin pu
ternicului detașament muncitoresc
al Văii Jiului.

Constantin MORARU

Stil de muncă dinamic, eficient
ciile trece prin Mehedinți și vede
orașul Orșova se convinge la fața
locului că socialismul a schimbat din
temelii înfățișarea așezărilor patriei,
proiectindu-ie pe coordonatele unei
dezvoltări economico-sociale fără
precedent.
Despre ceea.ce a fost pină nu cu
mulți ani in urmă, pe această mul
timilenară vatră de lingă Dunăre, se
mai poate afla doar din amintiri și
din documente de arhivă. Construirea
Hidrocentralei Porțile de Fier I și a
marelui lac de acumulare a impus
ca vechea Orșova să fie strămutată
pe o nouă vatră. Și totul s-a înălțat
din temelie, la impresionantele di
mensiuni socialiste ale prezentului și
viitorului.
E de fapt ceea ce a evidențiat și
darea de seamă prezentată partici
panților la Conferința organizației
orășenești de partid Orșova. A fost
un bun prilej pentru comuniști de a
aduce în numele lor și al tuturor
locuitorilor . orașului cele mai calde
mulțumiri. conducătorului iubit al
partidului și țării, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru orașul
modern în care trăiesc o viață dem
nă, cu împliniri materiale șl spiri
tuale la care cu cițiva ani in urmă
nici nu se puteau gîndi. Orșova
dispune astăzi de peste 3 500 apar
tamente în blocuri și 1810 clădiri tip
vilă proprietate personală. La care se
adaugă numeroase alte construcții
cu o linie arhitectonică atrăgătoare,
armonios integrate in specificul zo
nei': școli,' unități medicale, edificii
culturale, spații comerciale care în
sumează peste 20 009 mp suprafață
folosibilă, o modernă bază nautică,
zeci de kilometri de'străzi asfaltate.
Comparativ cu 1965, fondurile fixe
sînt, în prezent, de aproape 20 de ori
mai mari, producția marfă industria
lă de 6,6 ori, productivitatea muncii
în industria republicană de 2,2 ori,
iar desfacerea de mărfuri cu amanuntul prin comerțul socialist de 5,5
ori.
Este o realitate faptul că, perfecționîndu-și necontenit stilul și meto
dele de muncă, organele și. organi
zațiile de partid și-au. sporit forța de
mobilizare a oamenilor muncii în
realizarea planului de dezvoltare

economico-socială în profil terito
rial. S-a urmărit ca obiectivele de
investiții cil destinație productivă să
fie finalizate la timp și chiar în
devans: noi secții la șantierul naval,
fabrica de sucuri, fabrica de oxi
gen, complexul meșteșugăresc „Cerc
na", noi dotări tehnice ia întreprin
derea textilă „Cazanele", întreprin
derea minieră și Întreprinderea fo
restieră de exploatare și transport.
Analiza temeinică efectuată în
spiritul exigențelor formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu în ma
gistralele sale cuvîntări a evi
dențiat că, totuși, rezultatele puteau
fi mai bune dacă organele și organi
zațiile de partid, cadrele repartizate
pe unități și sectoare, de activitate
ar fi acționat cu și. mai mare răs
pundere pentru organizarea cores
punzătoare a muncii, folosirea inte
grală a capacităților de producție și
a forței de muncă, întronarea unui
climat de ordine și disciplină in gos
podărirea mijloacelor materiale și fi
nanciare. în dezbateri — care au
completat darea de seamă critic și
autocritic, cu aspecte directe de la
locurile de muncă — s-a spus răspi
cat : mai sint cadre cu funcții de
răspundere și secretari ai organiza
țiilor de partid care nu aprofundea
ză hotărârile de partid, legile țării,
prevederile planurilor și programelor
speciale ; nu . toți comuniștii acțio
nează în producție in deplină cu
noștință de cauză ; analizele pe une
le probleme ale îndeplinirii planului
sînt generale,1 nu evidențiază cauzele
reale ale neajunsurilor, factorii vinovați, implicațiile ce decurg din
neîndeplinirea unor indicatori ; une
le cadre de partid, conducători de
unități se rezumă, in practica mun
cii, la îndrumări și recomandări ge
nerale, nu se implică efectiv șl
direct, cu întreaga capacitate și răs
pundere în rezolvarea problemelor.
— In adunările de dări de scamă
și alegeri — spunea comunistul Con
stantin Bădoiu— noi am analizat
aceste aspecte și am trecut ime
diat Ia curmarea lor. Se manifestă
intoleranță împotriva celor ce se
abat de la disciplina muncii, exerci
tăm un control permanent pe toate
fazele de producție. întărind rolul

Unirea tuturor forțelor pentru dezvoltarea
și înflorirea localității
Conferința de dare de seamă și alegeri a organizației orășenești de
partid Caransebeș a fost străbătută,
de la un capăt la altul, de dorința
participanților de a contribui in mod
concret și cit mai substanțial la
dezvoltarea localității, la ridicarea
activității economico-sociale pe o
nouă treaptă de progres și civiliza
ție, la înflorirea in continuare a vie
ții locuitorilor orașului. în „Epoca
Nicolae Ceaușescu", orașul Caran
sebeș și-a schimbat radical înfățișa
rea. O dovadă elocventă este nive
lul producției industriale care a
crescut de circa 15 ori în această
perioadă. Prin vastul program de
investiții s-au pus in funcțiune ca
pacități de producție în valoare de
peste 3 miliarde lei, s-au creat peste
5 500 noi locuri de muncă și s-ău
construit 6 000 de apartamente.
„Trebuie să subliniem cu tărie
— se arăta in darea de seamă
— că meritul nepieritor al secreta
rului general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a fost ruperea
hotărî tă cu teoriile și practicile ana
cronice, cu conceptul greșit al „mo
delului unic" în construirea socialis
mului, cu ploconirea în fața unor
idei străine, înlăturarea gindirii dog
matice care împiedică dezvoltarea
forței revoluționare a partidului și
elaborarea unei linii politice care
corespunde pe deplin aplicării crea
toare a principiilor socialismului ști
ințific la cerințele și etapele dez
voltării țării noastre".

înalte trepte de progres, de civili
zație.
Documentele programatice
pentru Congresul al XIV-lea cuprind
noi obiective social-economice de
mare complexitate, cum ar fi creș
terea calității și a productivității
muncii, a eficienței economice, a
randamentului, ajungerea din urmă,
într-un timp scurt, pînă la sfîrșitul
actualului secol, a țărilor dezvoltate

Iată de ce, spunea Teodor Laitin,
secretarul comitetului de partid
de la Complexul C.F.R. Caran
sebeș, noi ne manifestăm unita
tea in jurul partidului, al tovarășului
Nicolae Ceaușescu, a cărui realegere
în funcția supremă de secretar ge
neral al partidului o susținem din
adîncul inimilor, cu convingerea
nestrămutată că in aceasta constă
garanția realizării mărețelor obiec
tive pe care le va pune în fața parti
dului, a întregului popor Congresul
al XIV-lea.
— Sintem chemați aici, la confe
rința comuniștilor din localitatea
noastră, spunea un alt delegat, Sava
Tache Mărureanu, directorul între
prinderii constructoare de mașini,
să dezbatem și să fundamentăm mo
dul in care va trebui să se dezvolta
și să se modernizeze, toate’laturile
activității economice, sociale și spiri
tuale în orașul nostru, în viitorul
cincinal, așa cum prevede de altfel
și programul de . dezvoltare economico-socială, elaborat pe baza pre
vederilor proiectului ProgrâmuluiDirectivă, a indicațiilor secretarului
general al partidului. tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în spiritul demo
crației noastre muncitorești-revolu
ționare, al principiilor aUtoconducerii și autogestiunii. La întreprinde
rea noastră a crescut permanent
complexitatea produselor, cea mai
mare parte dintre ele fiind în pre
zent de nivel mondial. Dar, pe această linie, trebuie să perseverăm
în continuare pentru a livra benefi

sarcini cu privire Ia dezvoltarea și
modernizarea activității -in industrie,
agricultură. în cercetarea științifică
Si în invățămint. in toate celelalte
domenii, îl constituie realizarea unei
cotituri radicale in muncă, in pre
gătirea pentru muncă. îl constituie,
in esență, noua calitate a muncii și
a vieții.
Noile cerințe ale progresului țârii

clarilor noștri din țară și de peste
hotare numai produse de calitate
ireproșabilă, și am in vedere in pri
mul rind boghiurile.
Calitatea și competitivitatea pro
duselor industriale, creșterea efi
cienței economice trebuie să fie cuvintul de ordine în industria-orașu
lui — au subliniat și alți delegați la
conferință. Pentru aceasta, pornind
de la răspunderea pe care o au or
ganele și organizațiile de partid in
îndeplinirea sarcinilor economicosociale, este necesar să se perfecțio
neze activitatea politico-organizatorică, stilul și metodele lor de muncă
pentru a crește contribuția fiecărui
comunist, a fiecărui om al muncii la
bunul mers al activității productive.
Așa Se va asigura și exportul, așa
vor crește și veniturile oamenilor
muncii, așa se vor înfăptui și aspi
rațiile de înflorire și dezvoltare mul
tilaterală a orașului. Această idee a
fost subliniată convingător, fiind
susținută de numeroase propuneri
concrete.
în spiritul acelorași comandamen
te, de pe pozițiile căutării celor mai
bune soluții pentru înfăptuirea nea
bătută a dezvoltării localității, a îm
bunătățirii permanente a vieții io-,
cuitorilor săi, participant» la dezba
teri s-au referit cu aceeași exigență
comunistă , la. înfăptuirea programe
lor de autoaprovizionare, la măsuri
le ce se impun pentru creșterea pro
ducțiilor și, în primul rind, a celor
zootehnice, pentru care localitatea —
in care se află și trei unități de cer
cetare cu profil agricol — are asi-

sale la dezvoltarea spiritului revolu
ționar.
Raportind activitatea ideologică la
exigențele actuale și de perspectivă,
se desprinde necesitatea de a impri
ma. muncii politico-educative un mai
pronunțat caracter concret, combativ,
forță sporită de convingere, capaci
tate de mobilizare și organizare. In
acest sens. Tezele pentru Congresul

Sp/r/'t înnoitor, concepție unitară, militantă
in formarea conștiinței revoluționare
ale lumii. Pentru împlinirea acestor
teluri cutezătoare este nevoie de oa
meni cu simțul răspunderii, cu o
înaltă pregătire profesională, cu un
larg orizont de cunoștințe politice,
științifice și culturale. Este nevoie
de pameni a căror competentă pro
fesională să se afirme cu putere pe
fundalul spiritului revoluționar. Al
umanismului revoluționar. Ceea ce
înseamnă împletirea pregătirii profe
sionale cu dăruirea in muncă. Cu
devotamentul. Cu hotărirea în acțiu
ne. Cu inițiativa creatoare. Prin ur
mare, cu o înaltă conștiință revoluțio
nară. Pentru că in actualul cincinal, in
viitorul deceniu nu doar realizarea
unor simple creșteri ale producției,
productivității și calității i se cere
poporului nostru, ci mult mai mult.
Obiectivul fundamental al acestei etape. in care se regăsesc importante

se înscriu într-o unitate dinamică,
ințr-un sistem complex de procese,
de fenomene, de activități, toate
fiind in strinsă interdependentă,
toate avind o mare însemnătate în
construcția prezentului și viitorului.
Pentru că numai dezvoltarea armo
nioasă a societății, pe toate planu
rile. ya asigura condițiile trecerii
României într-un stadiu superior de
progres, de civilizație. Este nevoie,
prin urmare, nu numai de dezvol
tarea în continuare a bazei tehnicomateriale a societății, ci și de per
fecționarea omului, de asigurarea ca
drului- economico-social in care el să
muncească și să trăiască la înălți
mea noilor sarcini, a noilor cerințe.
Toate acestea arată cît de necesare
sint perfecționarea continuă a mun
cii politico-educative, creșterea for
ței sale de inriurire. a contribuției

al XIV-lea formulează concepția
perfecționării activității de propa
gandă prin legarea ei mai strinsă
de formarea omului nou. de dezvol
tarea patriotismului socialist, a dra
gostei fată de partid, a conștiinței
revoluționare. O atenție deosebită,
în acest sens, se acordă combaterii
-cu fermitate a mentalităților obscu
rantiste. Înapoiate despre muncă și
viață, a diferitelor concepții străine,
a diferitelor concepții naționaliste,
șoviniste. a tuturor formelor de în
josire a omului, care împiedică afir
marea plenară a capacităților sale
creatoare în viața societății. în ace
lași timp, se prevăd abordarea de
pe poziții revoluționare, științifice a
problemelor noi, desprinderea con
cluziilor necesare din practica socia
lă. din întreaga dezvoltare a socie
tății. sublinierea legitimității și via

gurate toate posibilitățile, toate re
sursele necesare.
— Este insă nevoie, spunea Nicolae
Vulpeș, directorul stațiunii de . cer
cetare și producție pomicolă, să
crească gradul de implicare in pro
ducție al specialiștilor, care sint nu
meroși la Caransebeș, ca și aportul
tuturor oamenilor muncii care lu
crează în agricultura de pe raza ora
șului.
Comitetul de partid nou ales —
s-a spus in conferință — are în acest
domeniu sarcini majore, trebuind să
determine,, printr-o muncă mai sus
ținută, mai eficientă, o îmbunătățire
radicală, a întregii activități, o creș
tere a producțiilor la nivelul celor
corespunzătoare noii revoluții agra
re. Multe din propunerile făcute in
conferință au vizat direct programul
dezvoltării economico-sociale a loca
lității care cuprinde, pentru Cincina
lul viitor, obiective importante de
investiții atit în industrie și agri
cultură, cit și in domeniul edilitar1
și social-cultural.
Angajarea responsabilă, implica
rea deplină in înfăptuirea programe
lor de dezvoltare a orașului, pentru
înflorirea sa pe baza creșterii necon
tenite a producției, critica concretă,
constructivă pentru înlăturarea lip
surilor ce se mai manifestă in activi
tatea economico-socială din localita
te, în munca comitetului orășenesc
de partid au caracterizat climatul in
care s-a desfășurat Conferința oră
șenească de partid Caransebeș.

politic conducător al organizațiilo
de partid la locurile de muncă, îi
scurt timp am reușit să recuperăn
unele rămîneri în urmă pe care 1.
mai tțveam, astfel că acum noi, ce
de la șantierul naval, avem toat<
concțițiile pentru a realiza planul pi
întregul an pină la Congresul a
XIV-lea. Alți comuniști — între cart
Anica lovănescu, Ion Bălleanu ș
Margareta Popa — au subliniat ce
rința de a se diversifica neconteni
formele și metodele muncii politicoeducative, de a se folosi mai bin<
mijloacele muncii de propagandă —
propaganda vizuală, colectivele d<
agitatori, presa, munca cu cartea
mijloacele moderne audiovizuale —
pentru ridicarea conștiinței socialiste
și creșterea răspunderii in muncă,
iar Sindicatele să acționeze mai ferm
pentru generalizarea inițiativelor și
experiențelor valoroase, mai ales în
direcția reducerii consumurilor de
materii prime și materiale, a chel
tuielilor de producție. După cum
arătau comuniștii Vasile Dîu, Mu
gur Chifulescu și Petre Căprioru, in
fiecare unitate și sector există un
însemnat număr de ingineri, econo
miști, tehnicieni, maiștri și munci
tori cu înaltă calificare, dar nu
toate măsurile din programele de
modernizare au fost și sînt finali
zate lă timp. Comuniștii trebuie să
acorde o mai mare atenție valorifi
cării potențialului de creație al fie
cărui colectiv de muncă.
La finele actualului cincinal vo
lumul de activitate economică pe fie
care locuitor al Orșovei va ajunge
Ia peste 75 000 lei. Ce va fi in viito
rul cincinal 1991—1995 ? Se cunosc
bine obiectivele care se vor construi:
o nouă secție de finisaj la între
prinderea textilă „Cazanele" ; mo
dernizarea unor capacități de pro
ducție la întreprinderea minieră,
șantierul naval și secția mecanică ;
un nbu local de școală cu 16 săli de
clasă, laboratoare și ateliere ; un dispensar-policlinică cu o Capacitate de
600 consultații pe zi ; stație de sal
vare ; o cantină-restaurant la baza
nautică ; 500 noi apartamente ; noi
spații comerciale și dezvoltarea mai
puternică a bazei turistice. La ni
velul anului 1995 producția industria
lă a orașului va ajunge la peste
1,2 miliarde lei. Cum in cincinalul
viitor Orșova — după cum se vede
— va avea sarcini sporite — subli
niau comuniștii Ana Minea, Marian
Moraru și Iulian Popescu — comite
tul orășenesc de partid, biroul său
trebuie să folosească un stil de
muncă radical îmbunătățit, de na
tură să mobilizeze toate forțele la
realizarea integrală a obiectivelor
stabilite, să folosească mai bine în
tregul actțv de partid. Deputății, re
partizați pe circumscripții, să urmă
rească, la rîndul lor, permanent mo
dul cum se înfăptuiesc obiectivele
social-culturale și edili tar-gospodărești, să conlucreze zi de zi cu ma
sele de cetățeni pentru ca propune
rile făcute de aceștia să fie anali
zate la timp, prin munca celor care
vor beneficia de tot ceea ce se va
construi.
LPînd o atitudine intransigentă
față de deficiențele care au persis
tat in activitatea politico-organizatorică și educativă, in stilul de mun
că al organizațiilor de partid, de
masă și obștești, al consiliilor oame
nilor muncii, cei care au luat parte
la dezbateri au propus căi și moda
lități de acțiune izvorîte , din hotărîrea unanimă a comuniștilor de a
ridică ■ eficiența muncii politice de
zi cu zi, de a situa realizările la ni
velul condițiilor materiale create, al
cerințelor noii etape de dezvoltare a
patriei.
Reafirmindu-și in numele tuturor
locuitorilor orașului deplina aprobare
la Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R.
ca, la al XlV-leă Congres, tovarășul
Nicolae Ceaușescu să fie reales în
funcția supremă de secretar general
al partidului, participanții la confe
rință S-au angajat ca, prin afirmarea
mai puternică a răspunderii și spiri
tului revoluționar, să întimpine
marele forum comunist cu un bilanț
de care Orșova să fie mindră.

Ion MARIN
bilității socialismului ca mod de or
ganizare a vieții sociale.
încă in anul 1982. la plenara pe
probleme ideologice, tovarășul
Nicolae Ceaușescu atrăgea atenția
asupra caracterului dăunător al con
fuziilor politice, al manifestării ne
încrederii in perspectiva luptei revo
luționare a ciasei muncitoare, a po
poarelor. In acest sens sublinia :
„Se impune să desfășurăm o largă
activitate teoretică, ideologică, să in
tensificăm munca politică pentru ca
toti oamenii să ințeleagă mersul eve
nimentelor. faptul că in desfășurarea
procesului revoluționar, inclusiv în
construcția socialistă, pot apărea și
greutăți, insuccese, dar datoria co
muniștilor. a constructorilor socialis
mului. a forțelor revoluționare este
aceea de a acționa pentru Înlătura
rea greutăților și desfășurarea cu
succes a luptei de transformare re
voluționară a lumii. întotdeauna in
momentele grele din istorie au apă
rut șovăieli, au fost unii care nu
au putut ține pasul cu lupta revolu
ționară. au dat înapoi". Viața a con
firmat cit de periculoase sînt abdi
cările de la principiile socialiste,
privirea înapoi. Către soluții din ar
senalul capitalismului, cum sint „economia de piață" sau ..reglarea"
prin prețuri. încercările de „reprivatizare" a mijloacelor de producție,
de fărîm.ițare. a proprietății întregu
lui popor și cooperatiste, de promo
vare a concepțiilor pluripartidiste, ce
se manifestă in unele țări socialiste.
Este cu âtît mai necesar. în aceste
condiții, ca ideologia, științele so
ciale. cercetătorii din domeniile eco
nomiei. filozofiei, sociologiei, istoriei,
științelor juridice să contribuie in
tr-o mai mare măsură la înțelegerea
legităților dezvoltării sociale, a legi

Virqillu TĂTARU
corespondentul

*
„Scintell

lor economice generale, să relevt
importanța continuității procesulu
revoluționar — garanție a dezvoltării
neîncetate a socialismului, a treceTi!
la construcția comunismului.
Rolul ideologiei revoluționare este
acela de a promova noul — ca ne
cesitate obiectivă a dezvoltării socie
tății ; de a contribui la dezvoltarea
spiritului comunist in gindire, in
muncă. în comportamentul oameni
lor — ca principală condiție a asi
gurării continuității progresului mul
tilateral al tării. în fața partidului,
a națiunii se deschid perspective
largi, sint jalonate mari direcții de
acțiune, un program cutezător de
rodnice desfășurări a operei de con
strucție socialistă, in. cincinalul viitor
și in perspectiva anilor 2000—2010. a
soluționării cu competență a proble
melor cu care se confruntă întreaga
noastră societate. Este aceasta o
impresionantă realitate ce se im
pune. așa. cum a cerut secreta
rul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. să-și afle o fi
delă reflectare in munca politicoeducativă. în dialogul activ cu oame
nii, pentru oameni. Pe acest temei-,
documentele programatice pentru
Congresul al XIV-lea prevăd întă
rirea relației dialectice dintre baza
materială și viața spirituală a socie
tății. dezvoltarea armonioasă si echi
librată a tuturor laturilor vieții so
ciale. intre eare activitatea ideolo
gică și politico-educativă, mftreu îm
bunătățită in conținut și in forme,
își afirmă contribuția importantă la
perfecționarea întregii societăți.

Adrian VASILESCU
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PROGRAMELE DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ
LOCALITĂȚILOR - CERINȚĂ FUNDAMENTALĂ A PROGRESULUI
CIETĂȚII, A RIDICĂRII NIVELULUI DE TRAI ĂL POPULAȚIEI
O politică statornică,
de înflorire a întregii țări
edacția : Conform prevederilor
rise in prpiectul Programuluiectivâ al ce.ui de-al XIV-lea
greș, partidul va acționa, in vi
ul ci'cinai, i • perioada pină in
l 2)96 și primul deceniu al mi
tului trei. pentru continuarea
voltării armo .ioase a forțelor de
ducție, pentru î -.făptuirea netută a programului de dezvol>. economico-socială, de organi■
e a teritoriului și de modernie a tuturor localităților patriei.
tneo Dragomircscu, vicepreîte al Comitetului pentru Proele Consiliilor Populare : A5 prevedere izvorăște din neceaa obiectivă, din esența politicii
dului nostru — politică elaboși ’fundamentată de tovarășul
lae Ceaușescu încă de La Con
ul al IX-lea al partidului — și
ne aceea că numai pe baza dezirii puternice, a amplasării raile a forțelor de producție în
* zonele și județele țării se
e asigura dezvoltarea armosă, echilibrată a tuturor locat
or urbane și rurale, se poate
ura baza materială a deplinei
ități in drepturi a oamenilor
cii, creșterea necontenită a
lului de trai material și spi
ll al întregului popor. Avind la
această politică, înfățișarea țării
tre s-a transformat esențial prin
carea a noi și complexe obiecticonomice, prin realizarea a na
ne de locuințe, toii și mii de
, edificii pentru sănătate, lăiri de cultură, configurîndu-se
el tot mai cutezător drumul fâuviitorului comunist al patriei,
. realizări incontestabile, reali de netăgăduit ale societății
stare, ce au la bază o politică
und umanistă și patriotică, poă ce va fi continuată cu fermiși în anii viitori, așa cum stasc proiectul Programului-Direcși Tezele pentru cel de-al
Mea Congres al partidului,
efan Baciu, directorul direcției
voltării economico-sociale a leriului din Comitetul de Stat al
nificării și Aprovizionării TekmiMateriale : Așa cum -se cunoaște,
ocupările partidului nostru în
rința dezvoltării fiecărei localiși unități administrativ-teritoe in mod echilibrat, echitabil, în
citul principiilor autoconduoerii
autoadministrării nu sînt noi.
i-ol determinant în punerea în
icare a acestei conoepții profund
nțifice, de dezvoltare econom icoială a țării l-a avut Conferința
i-onală a partidului din 1967, ale
-ei documente au fost elarate din inițiativa și cu conruția decisivă a tovarășului
colac Ceaușescu. Orientările proimatice ale Conferinței Naționale
stat la baza adoptării unor noi
e normative în acest domeniu, in
imul rînd a Legii nr. 2 din 1968
ivind organizarea administrativă
teritoriului țării, care a determit noi transformări și înnoiri în
>te domeniile vieții cconomîcoriale, a asigurat cadrul lichidării
minerilor în urmă a urrui impornt număr de unități administrattvritoriale. In aoeastă conoepție Se
rală, dezvoltarea economico-socj®a fost gindită și realizată .ca un
oces complex cu multiple injențe pe plan social și cultural. In
scare județ s-a urmărit nu doar
eșterea cantitativă a producției
dustriale, ci formarea unei ecoomii complexe, strîns legată de
•ndițiile naturale și resursele exisnte. In plan social, toate aceste

transformări înnoitoare au condus,
așa cum este cunoscut, la fenomene
pozitive de anvergură, intre care
creșterea gradului -de
urbanizare,
diversificarea fără precedent a
structurii .socioprofesionale. Dezvol
tarea multilaterală a ecopoipiei a
asigurat creșterea continuă a per
sonalului muncitor, precum și creș
terea numărului orașelor și a popu
lației acestora, modernizarea rețe
lei de localități și a infrastruc
turii lor. Numărul orașelor a cres
cut astfel de la 152 in 1945 ia 186
în 1965 și la 265 în prezent, dintre
care 56 sînt municipii. Față de anul
1968, populația urbană a României
a sporit necontenit, ajungind să re
prezinte 53 la sută din totalul popu
lației, față de numai 32 la sută in
urmă cu două decenii.
Ing. Adrian Alexandrcscu, direc
torul Institutului de Cercetare și
Proiectare pentru Sistematizare, Lo
cuințe și Gospodărie Comunală :
Ridicarea noilor orașe, înnoirea sau
reconstruirea din temelii a celor
existente au necesitat un mare efort
constructiv, un volum impresionant
de investiții destinate locuințelor și
dotărilor social-culturale. Numai în
ultimii 25 de ani au fost construite
circa 3,5 milioane de locuințe, un
mare număr dintre acestea construindu-se în județele Argeș, Ba
cău, Botoșani, Buzău, Gorj, Neamț,
Suceava, Vaslui, Vilcea,
Vrancea,
care în trecut aveau o situație mai
grea in ceea ce privește fondul lo
cativ. Concomitent cu modernizarea
și dezvoltarea spațiului locativ, pro
cesul de urbanizare în țara noastră
s-a constituit de la început ca un
proces complex de edificare in toate
localitățile a dotărilor de învățămînt, sănătate, cultură, de odihnă și
recreere, comerciale și de prestări
servicii. O deosebită atenție a fost
acordată măsurilor de protejare,
conservare și îmbunătățire a facto
rilor mediului ambiant. în mod de
osebit trebuie să subliniem că, sub
îndrumarea nemijlocită a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, municipiul
București a cunoscut și cunoaște
mari transformări prin
edificarea
noului centru civic și a unor marț
ansambluri arhitectural-urbanistice
și lucrări edilitare de anvergură
care conferă capitalei țării o înfăți
șare modernă, reprezentativă. Ast
fel, după 1945 s-au realizat locu
ințe care însumează circa 700 000 de
apartamente, reprezentind 80 la su
tă din totalul fondului locuibil, ridicindu-se mari ansambluri de locuit
precum Titan (90 000 de apartamen
te), Berceni (80 000 de apartamente),
Drumul Taberei (70 000 de aparta
mente), Militari (50 008 de aparta
mente), precum și ansamblurile de
pe arterele magistrale Calea Doro
banți, Bulevardul 1 Mai, Șoseaua
Nicolae Titulescu, Șoseaua Pantellmon, Calea Moșilor, Șoseaua Ștefan
cel Mare, Mihai Bravu și multe
altele. în cadrul noului centru politico-administrativ și în punctele
semnificative ale Capitalei se rea
lizează în prezent un număr impor
tant de instituții cu caracter repu
blican : Casa Republicii, Biblioteca
Națională. Centrul Național „Cîntarea României", Centrul Consili
ilor Naționale ale Democrației Muncitorești-Revoîuționare, Muzeul Na
țional, Centrul de Cultură și Edu
cație Socialistă a Tineretului. De
săvârșirea lucrării oi- în curs de exe
cuție și realizarea de noi obiective
in perspectiva anului 2000 vor aduăga noi valențe urbanistice capi
talei noastre, care o vor situa in
rîndul marilor orașe moderne ale
lumii.

Largi și luminoase perspective
satului românesc
Redacția : Pornind de la cerințele
etapei actuale. de la necesitatea
dezvoltării tuturor localităților la
nivelul exigențelor societății noas
tre socialiste — potrivit proiectu
lui Programului-'Directivă și Teze
lor pentru Congresul al XTV-îea al
partidului —, un obiectiv prioritar
al politicii partidului in această
etapă vizează accentuarea procesu
lui de dezvoltare și modernizare a
localităților rurale.

Romeo Dragomirescu : Această neesitate a fo6t subliniată cu deoseitft claritate de secretarul general
1 partidului, tovarășul
Jicolae Ceaușescu, care arăta :
Vrem să facem astfel incit condiiile de viață de 1a sate, din comu
te să se ridice cit mai mult, să se
propie de cele din orașe ! Acesta
sie obiectivul nostru in domeniul
nodernizării comunelor ! Fără aicasta nu se poale vorbi de r»diarca nivelului de viață al Rornâliei și nu vrem să avem orașe dez
voltate și sate înapoiate. Știm că ne
va trebui timp mult, dar ceea ce
im realizat pină acum ne dă con
vingerea că acest obiectiv se va inl’ăptni in bune condiții 1". Așadar,
programele de dezvoltare economi-

CUrmare din pag. I)
din care aproxrțnativ «O la sulă aii
fost date in funcțiune in ultimii 24
de ani. Aceste realizări istorice au
avut, loc in contextul dezvoltării ar
monioase a ramurilor economiei na
ționale. in primul rind a ramurilor
de bază.
în concepția Partidului Comunist
Român, a secretarului său generai,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, etapa
actuală de dezvoltare a țării noas
tre este caracterizată in plan econo
mic prin trecerea de la un tip bazat
pe prioritatea factorilor extensivi
la tipul de creștere preponderent in
tensiv. Realizarea unei dezvoltări
economice de tip intensiv presupu
ne, în mod obiectiv, asigurarea co
relațiilor optime intre componentele
materiale și valorice ale «redusului
social și ale venitului national. în
sistemul proporțiilor economice, co
relația produs social — venit națio
nal ocupă un loc central, de maximă
importanță, ea fiind o proporție
fundamentală, care reflectă in mod
sintetic eficiența utilizării resurselor
materiale, umane și financiare ale
societății. în esență, dinamica core

co-socială, de modernizare și înflo
rire a fiecărei comune nu numai că
fac parte integrantă din programul
construcției socialiste, ai dezvoltării
economice, al progresului și bună
stării Întregului popor, dar ele vin
să dea expresie spiritului de etică
și echitate ce caracterizează socie
tatea noastră socialistă. Prin înfăp
tuirea obiectivelor programelor de
dezvoltare economico-socială a loca
lităților în eineinalul 1991—Î995, a
căror dezbatere se desfășoară în aceste Bile, se va asigura ridicarea
nivelului de dezvoltare economicosocială și modernizare a tuturor lo
calităților țării, se vor reduce — și
in multe domenii se vor lichida —
deosebirile esențiale dintre sat și
oraș. Se vor crea, astfel, prin apli
carea concepției profund științifice,
patriotice și umaniste care călăuzeș
te activitatea de modernizare și dez
voltare economico-socială a localită
ților, elaborată de partid, de secre
tarul său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, premisele necesa
re pentru realizarea unei societăți
omogene, a oamenilor muncii, a po
porului muncitor unic, călăuzit de
aceleași năzuințe, de aceleași inte
rese, stăpîn deplin pe destinele sale.

lației produs social — venit național
este determinată de evoluția rapor
tului dintre fondul .de înlocuire și
venitul național — cele două com
ponente structurale majore ale pro
dusului social. Existența unui ra
port .optim intre l.ondul de înlocuire
și venitul național este .expresia cu
noașterii, respectării și aplicării .ce
rințelor legităților economice speci
fice reproducției socialiste lărgite,
avuidu-se .desigur in vedere comple
xitatea factorilor de natură tehnică,
economica și sociții-poLitică, internă
și internațioaală, precum și condi
țiile concrete de timp și spațiu ce
configurează fizionomia proprie a
fiecărei economii socialiste.
Este știut că. prin conținutul lor
economic, fondul de înlocuire și ve
nitul național au funcții economice
distincte ; primul, de compensare a
valorii mijloacelor de producție con
sumate, al doilea, sursă a fondului
de acumulare (dezvoltare.) și a fon
dului de consum. între ele existind
un raport de inversă proporționalitate. în timp, o dată cu dezvoltarea
economiei, aceste două componente
ale produsului social cresc din punct
de vedere absolut, dar, in funcție

Arh. Simona Stănciulescu, director
adjunct al direcției de sistematizare,
proiectare și construcții din cadrul
Comitetului pentru Consiliile Popu
lare : Fără indoială, această po
litică a partidului noștru a dat și
pină acum rezultate impresionan
te. Să amintim doar faptul că in
prezent, in comune, populația dis
pune de aproape 3,8 milioane locu
ințe, 12 000 școli generale și licee,
10 000 grădinițe, 2 900 dispensare și
case de nașteri, 7 800 cămine cultu
rale, 4 800 cinematografe, 36 500 uni
tăți comerciale șd peste 65 000 de
unități de mică industrie, noi bru
tării și unități pentru prestări de
servicii, ‘in marea lor majoritate crea
te in anii de construcție socialistă, și
cu deosebire după Congresul al IXlea al partidului. Pornind de la această bază, procesul complex de
mare importanță economică și socială
de dezvoltare, modernizare și înflo
rire a localităților rurale are ea obiective tocmai valorificarea superi
oară a potențialului material și uman
al fiecărei zone, redueerea navetismului către marile orașe, îmbunătă
țirea structurii demografice, ridiearea
nivelului de dotare a comunelor pen
tru apropierea condițiilor esențiale
de viață de la sate de cele din
orașe.
Ion-Andrei Popescu, sociolog, Cen
trul de Cercetări Sociologice al Uni
versității București : Accentul pus
în documentele programatice ale
Congresului al XIV-lea al partidului
pe dezvoltarea economico-socială, pe
modernizarea și urbanizarea locali
tăților rurale înseamnă in ultimă analiză asigurarea acelor premise care
să determine creșterea calității vieții
tuturor locuitorilor țării. Desigur,
nivelul calității vieții a crescut în

mod incontestabil în anii socialismu
lui,’ insă continuă să existe unele di
ferențe intre aceste localități in
privința structurilor edilitara și
de locuințe, cit și în privința
structurilor ocupâționale. Ceijcetările întreprinse de • Centrul <le
Sociologie al Universității Bucu
rești in mai multe zone și
județe ale țării (Suceava, Brașov,
Sibiu, Vrancea, Tulcea) cu scopul de
a determina factorii .ce contribuie ia
dezvoltarea localităților rurale au
pus în evidență faptul că acolo unde
industrializarea a vizat și localită
țile rurale navetismul către orașe
s-a redus considerabil, apărînd chiar
un fenomen nou — deplasările pen
tru muncă între comupe.
Ștefan Baciu : Politica ce vizează
accentuarea procesului de dezvoltare
și modernizare a comunelor, și cu
precădere a acelora care sînt și sedii
ale consiliilor unice agroindustriale,
se regăsește în prevederile concrete
aie proiectului Programului-Directivă
și aie Tezelor pentru Congresul al
XIV-lea al partidului. Astfel, se sub
liniază că programele de dezvoltare
economico-socială a. comunelor vor
urmări in primul rînd crearea con
dițiilor pentru obținerea unor pro
ducții agricole de 35—40 mii lei la
hectarul agricol. Pe baza valorifi
cării resurselor locale, in anul 1995
producția industriei mici, în mediul
rural, va ajunge ia cel puțin 6 000
lei pe un locuitor. Se va forma ast
fel muncitorul agricol de tip nou,
capabil să îndeplinească nu numai
lucrările necesare în agricultură, ei
și o serie de activități industriale
și de prestări de servicii, care ur
mează să contribuie eu cel puțin
20—25 la sută la formarea venituri
lor țărănimii.

Proprietatea socialistă, la temelia
prosperității fiecărei comune
Redacția : Potrivit indicațiilor se
cretarului general al partidului,
programele de dezvoltare econo
mico-socială, dq modernizare susți
nută a fiecărei localități in cinci
nalul 1991—1995 au fost fundamen
tate și analizate in cadrul conferin
țelor organizațiilor comunale de
partid și sint dezbătute pe larg in
adunări cetățenești. Ce concluzii, ce
învățăminte se pot desprinde din
aceste dezbateri 2
«
Ștefan Baciu : în primul rînd con
sider că trebuie relevat largul de
mocratism ce a caracterizat și carac
terizează aceste dezbateri. Așa cum
a cerut tovarășul Nicolae Ceaușescu,
aceste programe au fost întocmite pe
comune, au fost discutate in comune
— în cadrul conferințelor de partid,
cu consiliile populare, cu toate con
ducerile organizațiilor economice —,
cooperative de producție, I.A.S., școli,
întreprinderi industriale, comerciale.
Toate aceste organe au participat la
fundamentarea și definitivarea pro
gramului, la dezvoltarea economicosocială, la punerea lui în dezbaterea
comuniștilor, a cetățenilor. Pentru
că, in fond, cei mai in măsură să
exprime aspirațiile de dezvoltare a
fiecărei localități rurale în parte, să
decidă asupra viitorului sâu sînt ce
tățenii, locuitorii comunelor, pentru
că ei eunose cel mai bine resursele,
posibilitățile concrete de dezvoltare
a acestora. Aceste dezbateri au con
tribuit nemijlocit la completarea și
definitivarea programelor prin pro
puneri și observații, printr-o exigen
tă analiză in vederea îmbunătăți
rii lor.
Romeo Dragomirescu : Toate pro
gramele de dezvoltare economico-so
cială a comunelor — pornind de la
faptul că în etapa actuală de dezvol
tare a țării se au și s-au avut in
vedere condițiile dezvoltării mai pu
ternice a localităților rurale, accen
tuării procesului de dispariție a deo
sebirilor dintre sat și oraș — au acor
dat o atenție prioritară dezvoltării în
continuare a proprietății socialiste —
de stat și cooperatiste. în acest scop,
în fiecare comună s-a urmărit și se
urmărește folosirea completă și in
tensivă a întregului potențial pro
ductiv al fondului funciar, a fiecărui
metru pătrat de pămint, corespunză
tor prevederilor studiilor de specia
litate privind potențialul productiv
al fie.cărei zone. Pe baza unor indi
catori sintetici, a marilor producții
de anul acesta, în fiecare comună
s-a urmărit crearea condițiilor pen
tru obținerea în anii viitorului cin
cinal a unor producții agricole ia
nivelul cerințelor noii revoluții agrare. Creșterea volumului activități
lor economice se va realiza și prin
folosirea depli-nă a bazelor de
producție create pe teritoriul comu
nei, ca și prin dezvoltarea unor noi
activități de industrie mică și pres
tări de servicii care — prin mai
buna valorificare a resurselor loca
le — trebuie să le completeze pe

cele agricole, de bază, aie comunei,
în multe comune, și in primul rind
în localitățile centre ale consiliilor
unice agroindustriale, s-a prevăzut
amplasarea unor secții și capacități
industriale spre a determina și pe această cale consolidarea lor econo
mică. stabilizarea forței de muncă
tinere, limitarea navetismului. Pen
tru asigurarea bazei energetice de
care au nevoie în vederea realizării
autonomiei energetice, in toate co
munele se urmărește dezvoltarea
unor surse proprii de energie, pe
baza microhidrocentralelor, folosirii
biogazului, a apelor termale, ener
giei vintului. energiei solare, pre
cum și altor căi.
Ion-Andrei Popescu : Vorbind des
pre resursele locale, de regulă prin
acestea sint înțelese cele economice,
de materii prime și energetice, de
forțe de muncă și financiare. Există
însă și o serie de resurse locale ce
depășesc granițele economice, ca, de
exemplu, cadrul natural, spațiul amenajat, resursa de creativitate și
altele — inclusiv cele sociale — care
în perspectiva unor evaluări concre
te și realiste asupra posibilităților
de dezvoltare a localităților rurale
mi se pare i -portant a fi luate în cai
cul. Și consider că in privința aeesr
tui aspect sociologii pot avea în mai
mare măsură un cuvint de spus.
Arh. Simona Stănciuiescu : Cores
punzător etapei in care ne găsim,
de dezvoltare multilaterală in toate
domeniile vieții economico-sociale,
pe baza indicațiilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu, in toate comu
nele s-a acționat pentru extinderea
dotărilor social-culturale. Un accent
deosebit s-a acordat dezvoltării învățămintului, astfel incit să se asi
gure pentru toată populația școlară
a comunelor accesul ia generalizarea
invățămintului liceal. .Așa cum se
cunoaște, programele de dezvoltare
economico-socială prevăd îmbunătă
țirea în continuare a rețelei'de ocrotire a sănătății la sate prin asi
gurarea cadrelor- medicale necesare
fiecărui dispensar, caselor de nașteri
și celorlalte dotări sanitare care să
răspundă cerințelor de asistență me
dicală pentru Locui tocii satelor. Tot
odată o mare atenție se acordă re
alizării programului de construcții de
locuințe. In acest cadru aș vrea să
subliniez rolul consiliilor populare
în sprijinirea populației care do
rește să-și construiască noi locuințe,
punind la dispoziția cetățenilor proiecte-tip pentru casă și anexe gos
podărești, în cadrul prevederilor de
sistematizare șa facilitind procurarea
de materiale necesare. Aș dori să
mai subliniez faptul că extinderea
bazei' materiale a rețelei comerciale
și serviciilor pentru populație în
toate localitățile are menirea de a
contribui la asigurarea înfăptuirii, in
condiții cit mai bune, a programe
lor de aprovizionare a populației, a
celor de autoaprovizionare, în fie
care comună, îri fiecare oraș, în fie
care județ.

însemnătatea cu totul deosebită pe care o au pentru configurarea
viitorului fiecărei așezări, a vieții cetățenilor conferă dezbaterii progra
melor de dezvoltare economico-socială a comunelor, ca de altfel și ale
■orașelor, municipiilor și județelor, caracterul unui moment de maximă
responsabilitate .civică, de implicare activă în vederea elaborării și de
finitivării lor, cu sentimentul răspunderii pentru înflorirea necontenită
a localităților. Aceasta este o cerință fundamentală pentru progresul
țării, pentru creșterea permanentă a nivelului de trai al tuturor oa
menilor muncii de 1a orașe și sate.
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ÎN TELEGRAME ADRESATE
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

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, președtotele Republicii Socialiste
România, comitetele județene Brăila, ialomița, Constanța și Timiș ale
P.C.R. raportează terminarea recoltării porumbului și obținerea unor pro
ducții medii de 32 400 kg, 31150 kg, 30 600 kg și, respectiv, 27 300 kg
ia hectar ; comitetele județene Arad, lași și Vrancea afe P.C.R. ra
portează terminarea recoltării sfeclei de zahăr și realizarea unor pro
ducții medii de 126 800 kg, 116 300 kg și, respectiv, 113 000 kg la
hectar ; Comitetul Județean Bihor al P.C.R. raportează încheierea re
coltării râdăcinoaseior și obținerea unei producții medii de 81 250 kg
la hectar, precum și a fructelor, obținînd o producție medie de 34 760 kg
la hectar.
Tn prezent, se subliniază în telegrame, tați lucrătorii ogoarelor sînt
puternic angajați in finalizarea lucrărilor de sezon, efectuarea arătu
rilor de toamnă, transportul tuturor resurselor furajere în parcurile de
furaje și asigurarea condițiilor optime obținerii în anul viitor a unor
producții mari, corespunzător bazei tehnico-materiale de care dispun,
cerințelor noii revoluții agrare.

PRODUCȚII RECORD
LA PORUMB
© Județul Brăila - 32400 kg la hectar

PRODUCȚII MARI

în telegrame adresate tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, oamenii muncii
din numeroase unități agrijcole ra
portează încheierea recoltării unor
culturi și realizarea de producții
mari, superioare prevederilor de
plan.
în telegrame se exprimă angaja
mentul tuturor lucrătorilor din
aceste unități de a acționa cu ab
negație pentru încheierea, în cel
mai scurt timp, a tuturor lucrărilor
agricole de sezon, cinstind prin
fapte de muncă exemplare apro
piatul eveniment din viața parti
dului și a țării — Congresul al
XIV-lea al Partidului Comunist
Român.

UNITĂȚI
CU PRODUCȚII
MARI LA HECTAR
La porumb
în cultură
neirigată
IN JUDEȚUL ALBA

• Cooperativa Agricolă de Pro
LA PORUMB
ducție Petrești — 22 610 kg la
©Județul Ialomița - 31150 kg la hectar • hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Bucerdea Vinoasă —
© Județul Constanța - 30600 kg la hectar
22 320 kg la hectar
© Județul Timiș - 27300 kg la hectar
La sfeclă de zahăr

IN JUDEȚUL ALBA

LA
® Județul
© Județul
© Județul

SFECLĂ DE ZAHĂR
Arad - 126800 kg ia hectar
iași - 116300 kg la hectar
Vrancea - 113000 kg la hectar

LA RĂDĂCINOASE
© Județul Bihor - 81250 kg la hectar
LA FRUCTE
© Județul Bihor - 34760 kg la hectar

• Cooperativa Agricola de Pro
ducție V’esenș — 125 100 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Tău — 121350 kg la
hectar

IN JUDEȚUL TIMIȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Peciu Nou — 120 880 kg
Ia hectar

IN JUDEȚUL NEAMȚ
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Bozioni Ruginoasa —
109 200 kg Ia hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Duleești — 108 500 kg la
hectar

Noi colective muncitorești din economie raportează obținerea
unor importante rezultate in îndeplinirea și depășirea
■sarcinilor de plan pe acest an și din actualul cincinal
în telegrame adresate tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii
Socialiste România, noi colective
de oameni ai muncii raportează
importante succese în realizarea
sarcinilor de plan pe acest an și
din actualul cincinal.
Consiliul Popular al Județului
Sibiu raportează că unitățile din
sistemul Consiliul ui Popular Ju
dețean au îndeplinit, la 4 noiem
brie, planul la export pe 4 ani din,
actualul cincinal, ceea ce creează
condiții pentru depășirea, pină la
finele anului, cu 12 la sută, a
sarcinilor la acest indicator. Tot
odată, a fost realizat integral
planul la producția-marfă indus
trială pe 3 ani și 11 luni, urmind
ca pină la sfirșitul anului să se
înregistreze o depășire de 7 ia
sută.
Ne alăturăm adeziunii întregu
lui partid și popor — se arată in
telegramă — privind realegerea
dumneavoastră, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușesou,
Ia Congresul al XIV-lea, în func
ția supremă de secretar general al
partidului — garanție a înaintării
ferme a României pe drumul con
strucției socialiste
și comuniste,
însuflețiți de pilduitorul dumnea
voastră
exemplu de
muncă .și
viață, de luminoasele perspective

de dezvoltare a patriei prefigurate
în proiectul Programului-Directivă
și Tezele pentru Congresul al
XIV-lea al partidului, toți oamenii
muncii din județul nostru ișl
reafirmă,
în aceste momente
înălțătoare, angajamentul solemn
de a acționa cu toate forțele, cu
înaltă abnegație și dăruire munci
torească, civică pentru realizarea
exemplară a .sarcinilor de dezvol
tare economico-socială în profil te
ritorial a tuturor localităților jude
țului, întîmpinînd cu noi și remar
cabile fapte de muncă forumul co
muniștilor români, sporindu-și ast
fel contribuția la înălțarea Româ
niei socialiste pe noi culmi de
progres și civilizație.
în telegrama Comitetului Ju
dețean Gorj al P.C.R., se ara-,
•tă că, la sfirșitul celor zece
luni din acest an, 52 de colective
muncitorești au depășit planul la
produeția-marîă industrială, inregistrind o valoare suplimentară de
aproape .925 milioane lei. Au fost
produse în plus peste 575 000 tone
cărbune, importante cantități de
utilaje tehnologice pentru lucrări
miniere, mașini-unelte, prefabri
cate din beton, plăci din azboci
ment, efierestea, placaje din lemn
și alte produse.
încredințindu-vă că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru trans
punerea exemplară in viață a mă

rețelor obiective prefigurate în
proiectul Programului-Directivă și
Tezele pentru Congresul al XIVlea al partidului — se spune în
telegramă —, vă rugăni să primiți
urările noastre de multă sănătate
și putere de muncă, spre gloria
partidului, a harnicului și eroicu
lui nostru popor, pentru triumful
socialismului și păcii în lume.
Comitetul Județean- Dîmbovița al
P.CJK. raportează,la rîndul său, că
22 unități economice au îndeplinit
sarcinile de plan pe patru ani din
aoest cincinal, iar 32 de unități au
realizat în elevens planul pe trei
ani și 11 luni, ceea ce creează po
sibilitatea abținerii suplimentare,
pină la Congresul al XIV-lea al
partidului, a unei producții dei 1,5
miliarde lei. Se vor obține peste
■plan importante cantități de căr
bune, produse ale industriei electro
tehnice și electronice, utilaj chimic,
frigidere, aparataj .electronic de
joasă tensiune, lacuri și vopsele,
ciment și al tele.
Ne angajăm solemn — se spune
în telegramă — că vom acționa
neabătut, cu dăruire și înaltă răs
pundere comunistă, pentru a în
făptui în cele mai bune condiții
obiectivele ce revin județului Dîm
bovița pentru edificarea societății
socialiste multilateral dezvoltate și
înaintarea României spre comu
nism.

Dezbatere consemnată de Ai. PiNTEA, I. MARIN

de etapă, cunosc ritmuri diferite.
In mod firesc, societatea este inte
resată intr-o creștere mai rapida a
valorii nou create, a venitului națio
nal, comparativ eu cea a fondului de
înlocuire, ac.eastă devansare exprimind eficiența cheltuirii muncu so
ciale la toațe nivelurile — micro,
mezo și macroeconomic —, rel'lectind eforturile făcute pentru redu
cerea cheltuielilor materiale și creș-

ririi venitului național, ca urmare a
creșterii eficienței utilizării mijloace
lor de producție.
în concordanță cu aceste exigen
țe, proiectul Programului-Directivă
pentru cincinalul următor prevede o
•creștere a ven-itutei național intr-un
ritm mediu anual de 6—7 la sută
față de 4,5—Sjj La suta a produsului
social. Această tendință dominantă
este expresia și rezultatul obiectiv

nomiei naționale se sprijină la nive
lul celor două ramuri de bază ale
■economiei naționale . — industria și
agrj.cui.tura — pe ,creșterea mai ra,pidă a producției nete fața de pro
ducția globală. Astfel, la o creștere a
producției globale industriale de
4,5—5,5 la sută, ritm mediu anual,
producția neta industrială va’’ spori
cu 7—7,5 la sută. în timp ce în agri
cultură la o creștere de 4—4,5 la

Creșterea mai rapidă a venitului național
terea valorii nou create. Deci, in
esență, optimizarea proporției dintre
fondul de înlocuire și venitul națio
nal presupune devansarea ritmului
de creștere a produsului social de că
tre ritmul creșterii venitului, națio
nal. Importanța realizării acestei de
vansări rezidă cel puțin in următoa
rele : crescind venitul național, spo
resc posibilitățile de asigurare a
continuității dezvoltării social-econom'ice și, implicit, a nivelului de
trai ; scăzind ponderea cheltuielilor
materiale se creează premisele spo

al sporirii eficienței cu egre vor fi
utij.izate mijloacele de producție,
reaiizindu-se, astfel, o creștere a
venitului național obținut la fiecare
unitate de fonduri utilizată. în con
secință. la nivelul anului 1995 pon
derea cheltuielilor materiale in pro
dusul social va Ii de circa 55 La su-tâ,
ceea ce vg însemna implicit, crește
rea ponderii venitului national, deci
a wlorid nou .creă-te la toate ramuri
le productive.
O asemenea corelație definitorie
a dezvoltării de tip intensiv a eco

smtă, ritm mediu anual, a producției
globale, producția netă va înregistra
o creștM-e medie anuală de 5,5—.6 ia
s-Uță. Realizarea acestor corelații in
industrie și agricultură, precum și in
celelalte ramuri ale economiei națio
nale este rezultatul direct al redu
cerii consumurilor materiale și ener
getice, adîncirii proceselor de prelu
crare industrială a resurselor natu
rale atrasa in procesul reproducției
Lărgite.
Expresie și condiție a sporirii efi
cienței economice, creșterea venitu

lui național la fiecare unitate de
fonduri fixe in toate ramurile eco
nomiei naționale este organic legată
do exploatarea cu randament maxim
a mașinilor, utilajelor șj instalații
lor, de utilizarea lor intensivă, d.c
efectuarea la limp și de calitate n
reparațiilor capitale și reviziilor teh
nice. In acest sens,, secretarul gene
rai al partidului nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, sublinia și cu
prilejul recentelor ședințe ale Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. necesitatea ca in toate unjităjile economice,, in toate domeniile
da activitate perfecționarea autoconducerii muncitorești și întărirea
autogestiun i i
econ omi co-fi na neiare
să se finalizeze in preocuparea .per
manentă a tuturor oamenilor mun
cii — in calitatea lor de proprietari,
producători și beneficiari — de a
gospodări tot mai eficient mijloa
cele de producție, toate fondurile de
care dispun. Este de subliniat faptul
că sporirea valorii nou create te ni
vel de produs, de produs global și
produs social total, trebuie să se des
fășoare in condițiile ridicării nivelu
lui tehnic și calitativ al valorilor de
întrebuințare, realizindu-se astfel

o compatibilitate directă între redu
cerea cheltuielilor materiale de
producție și creșterea competitivită
ții produselor.
Proiectul
Programului-Directivă
evidențiază cu putere faptul că spo
rirea eficienței utilizării mijloacelor
.de producție in toate unitățile eco
nomice trebuie să fie rezultatul ur»or
acțiuni convergente, care încep cu
perfecționarea activității de concep
ție și. proiectare și continuă cu res
pectarea strictă a disciplinei tehno
logice, asigurarea execuției irepro
șabile "a produselor, .cu încadrarea in
normele și normativele de consu
muri materiale. Importanța acestei
corelații in perioada care urmează
este cu ată.t mai mare cu cit Româ
nia va continua să aloce 28—39 la
'sută diin venitul național pentru
dezvoltare, cele 1 600—1 700 miliarde
lei investiții fiind orjentate cu pre
cădere spre modernizarea mijloace
lor de muncă in toate ramurile eco
nomiei naționale.

Dr. Valerin BAIASA

Academia de Studii Economice
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Adunarea festivă din Capitală

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice,
Președintele Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Tovarășului NIKOLAI RÎJKOV
Președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

MOSCOVA
egalității în drepturi, respectului independenței și suve
ranității naționale, neamestecului in treburile interne și
avantajului reciproc, avem ferma convingere că, prin
eforturi comune, în spiritul întîlnirilor și convorbirilor
pe care le-am avut la București și Moscova, al înțelege
rilor convenite pe multiple planuri, colaborarea românosovietică va cunoaște o dezvoltare tot mai largă, cores
punzător intereselor poporului român și popoarelor so
vietice, cauzei socialismului, păcii și progresului în lume,
Sîntem încredințați că, promovînd cu consecvență politi
ca lor externă activă pe arena internațională, acționind
împreună cu țările participante la Tratatul de la Var
șovia, cu toate țările socialiste, cu forțele progresiste și
democratice de pretutindeni, România și U.R.S.S. își vot
aduce o contribuție tot mai importantă la realizarea
dezarmării, în primul rind a dezarmării nucleare, la apă
rarea dreptului suprem al popoarelor la viață, ia o dez
voltare liberă șl independentă, la făurirea unei lumi mai
bune și mai drepte pe planeta noastră.
Folosind prilejui sărbătorii dumneavoastră. adresăm
comuniștilor sovietici, tuturor oamenilor muncii din Uniu
nea Sovietică sincere urări de bunăstare, fericire și de
noi succese in îndeplinirea hotăririlor celui de-al XXVII-lea
Congres și ale celei de-a XlX-a Conferințe Unionale
ale P.C.U.S., în edificarea socialismului și comunismului,
în lupta pentru înfăptuirea nobilelor idealuri de pace,
securitate, colaborare și încredere reciprocă între toate
popoarele lumii.

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

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

TELEGRAME
Cu ocazia celei de-a 72-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste
din Octombrie, ministrul apărării
naționale al Republicii Socialiste
România,
general-colonel
Vasile
Milea, a adresat o telegramă de
felicitare ministrului apărării al
Popoarele Uniunii Sovietice și,
împreună cu ele. forțele revoluțio
nare. progresiste din întreaga lume
marchează împlinirea a 72 de ani
de la victoria Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, eveniment
care a schimbat radical destinele
popoarelor
din Rusia, a dus la
crearea primului stat socialist din
lume. în care puterea a revenit ce
lor ce muncesc de la orașe și sate.
în același timp, prin prefacerile
revoluționare profunde ne care le-a
generat, demonstrînd în viață că
stă în puterea clasei muncitoare, a
maselor să înlăture exploatarea și
nedreptățile sociale. Revoluția din
Octombrie a exercitat o uriașă înriurire pe plan mondial, stimulind
puternic
lupta proletariatului, a
popoarelor de pe toate meridiane
le pentru o viață nouă, liberă și
demnă. Caracterizînd însemnătatea
mărețului eveniment de acum 72 de
ani, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a ară
tat : „Revoluția din Octombrie —
realizată stih conducerea Partidu
lui Comunist făurit de Lenin — a
reprezentat un eveniment de în
semnătate istorică mordială. care a
dus la constituirea primului stat
socialist al muncitorilor si țărani
lor. a deschis calea revoluțiilor so
cialiste și a dat un puternic impuls
luptei popoarelor, forțelor progre
siste nentru elibe-are socială și na
țională, pentru libertate, indepen
dentă națională și pace".
Așa cum se știe, forțele contra
revoluționare interne, neîmpăcîndu-se cu pierderea pozițiilor de do
minație ale claselor exploatatoare,
au declanșat războiul civil. Tot
odată, imperialismul mondial, văzindu-și pozițiile zdruncinate de
victoria proletariatului pe a șasea
parte a globului și în tentativa de
a zăgăzui valul revoluționar din
propriile țări, a încercat, să înăbușe
pe calea armelor tînărul stat al
muncitorilor si țăranilor. însufle
țiți de ideile leniniste, de perspec
tivele luminoase ale unei vieți noi,
oamenii sovietici, conduși de parti
dul comunist, au ieșit biruitori din
aceste grele încercări', demonstrînd
că nu există forță capabilă să în
vingă popoarele animate de voința
și hotărirea de a-și apăra cuceri
rile revoluționare, dreptul de a-și
făuri viața potrivit propriilor as
pirații.
într-o perioadă istorică scurtă,
popoarele sovietice au depășit îna
poierea moștenită de la regimul
țarist, au înfăptuit cu succes pri
mele cincinale. Punînd în evidență
marea capacitate creatoare a so
cialismului, ele au asigurat dezvol
tarea accelerată a forțelor de pro
ducție. a întregii societăți, au fău
rit baza tehnico-materială a noii
orînduiri.
Trăinicia noii orînduiri a fost din
nou și în mod strălucit verificată
în anii celui de-al doilea război
mondial. cind. dind dovadă de
eroism, pătrunse de un fierbinte
patriotism, popoarele sovietice au
repurtat o victorie de însemnătate
excepțională asupra cotropitorilor
naziști și au adus o contribuție de
terminantă la înfrîngerea mașinii
de război hitleriste, la salvarea
omenirii de pericolul îni
*obirii
fas
ciste.

tv
18.00 Telejurnal
18,25 In dezbatere : Documentele pentru

U.R.S.S., general de armată. D. T.
lazov.
Consiliul Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, Co
mitetul Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist, Consiliul Național al
în anii care au urmat, dovedindu-și atașamentul profund la va
lorile fundamentale ale socialismu
lui și comunismului, muncind cu
abnegație, popoarele sovietice au
asigurat ridicarea continuă a tării
pe noi trepte ale progresului. Uniu
nea Sovietică a devenit un mare
stat socialist, cu o puternică in
dustrie modernă și o agricultură
socialistă dezvoltată, cu un uriaș
potențial tehnico-științific și cul
tural. Prin forța sa economică, prin
politica externă constructivă pe
care o promovează. Uniunea So
vietică joacă, in același timp, un
mare rol pe plan mondial.
Pe calea revoluției socialiste
au trecut noi și noi popoare care, în
condiții și in forme concrete, spe
cifice de la o țară la alta, au ob
ținut. în ansamblul lor. realizări de
seamă in lichidarea înapoierii. si
făurirea socialismului. Viața însăși
a scos in evidentă forța și supe
rioritatea socialismului, jca singu
ra orinduire capabilă sa, lichideze
exploatarea și asuprirea omului de
către om. să soluționeze proble
mele vitale ale popoarelor, să asi
gure o viată demnă, pentru toți
membrii societății. Prin marile sale
realizări în toate sferele activității
umane, socialismul s-a afirmat in
practică drept singura alternativă
la orînduirea capitalistă nedreaptă,
demonstrînd că. potrivit înseși le
gilor dezvoltării sociale, mai de
vreme sau mai tîrziu. capitalismul
va fi înlocuit, orînduirea socia
listă reprezentind viitorul întregii
omeniri.
în prezent, popoarele sovietice
sint angajate in înfăptuirea hotăririlor Congresului al XXVII-lea.
ale Conferinței Unionale și plena
relor ulterioare ale Comitetului
Central al P.C.U.S.. ale Sovietului
Suprem al U.R.S.S.. care conturea
ză un cuprinzător program menit
să ducă. în condițiile specifice ale
tării, la perfecționarea vieții so
ciale, la înlăturarea neajunsurilor
și deformărilor ce au avut loc. la
dezvoltarea mai rapidă și echili
brată a forțelor de producție și
afirmarea mai puternică a po
tențialului socialismului.
Aniversarea Revoluției din Oc
tombrie constituie prilej de evocare
a bogatelor tradiții de prietenie și
colaborare româno-sovietice. Așa
cum se știe. socialiștii români,
cercurile revoluționare și democra
tice din România, care încă de la
sfirșitul secolului trecut stabilise
ră raporturi apropiate de colabora
re și întrajutorare internaționaiistă cu socialiștii ruși, inclusiv cu
Lenin, au salutat cu entuziasm vic
toria proletariatului din Rusia. Elocventă expresie a solidarității
militante cu Revoluția din Octom
brie a constituit-o participarea, cu
arma în mină, a detașamentelor
revoluționarilor români la luptele
desfășurate pentru apărarea tine
rei puteri sovietice.’
O eră nouă s-a deschis în
relațiile româno-sovietice o dată
cu actul istoric de la 23 Au
gust 1944, cînd armata română, întorcînd armele împotriva trupelor
hitleriste, a luptat cu eroism,
umăr la umăr cu armata sovietică,
pină la eliberarea deplină a pa
triei, iar apoi pentru eliberarea
Ungariei și Cehoslovaciei, pînă la
înfrîngerea definitivă a fascismu
lui.

Congresul al XTV-lea al Partidului
Comunist Român 9 înnoirea și
modernizarea producției și produ
selor
19,40 Programul de organizare șl mo
dernizare a localităților țării 0 Noi
armonii urbanistice
20.90 Seara televiziunii sovietice

Femeilor, alte instituții centrale și
organizații de masă și obștești au
trimis, cu același prilej, telegrame
de felicitare instituțiilor și organi
zațiilor similare din U.R.S.S.
(Agerpres)
După instaurarea puterii popu
lare în România, relațiile de
prietenie și colaborare dintre cele
două țări și popoare au fost ridi
cate la un nivel calitativ supe
rior și au cunoscut o puterni
că și continuă dezvoltare. Ex
periența acumulată a cristalizat,
ca temelie a acestor raporturi,
principiile socialismului științific,
ale egalității în drepturi, res
pectului independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în
treburile interne, avantajului re
ciproc și întrajutorării tovărășești
— consacrate în Tratatul de priete
nie, colaborare și asistență mutuală
dintre cele două țări, în alte do
cumente comune.
Un rol hotărîtor în dezvoltarea
relațiilor româno-sovietice l-au
avut și îl au legăturile de priete
nie și solidaritate dintre Partidul
Comunist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice și, in
acest cadru, întîlnirile și convor
birile la nivel înalt. Largi perspec
tive de extindere și aprofundare a
raporturilor româno-sovietice s-au
deschis sub înrîurirea înțelegerilor
la care s-a ajuns cu prilejul vizi
tei oficiale de prietenie întreprin
se, în toamna anului trecut, de
tovarășul Nicolae Ceaușescu în
Uniunea Sovietică, al vizitei ante
rioare în România a tovarășului
Mihail Gorbaciov. secretar general
al C.C. al P.C.U.S., președintele
Sovietului Suprem al U.R.S.S.. pre
cum și in cadrul întîînirii de la
București, din vara acestui an, din
tre cei doi conducători de partid
și de stat. Așa cum este cunoscut,
aceste întîlniri s-au soldat cu noi
înțelegeri și hotăriri. ce ilustrează
voința comună de a întări in conti
nuare prietenia și cooperarea între
cele două partide și țări, dintre
popoarele noastre, in interesul so
cialismului și păcii.
O puternică dezvoltare a cunos
cut și cunoaște colaborarea econo
mică și tehnico-științifică. Uniu
nea Sovietică situindu-se constant
pe primul loc în relațiile economi
ce externe ale României. O pon
dere crescîndă în acest cadru revi
ne cooperării și specializării în
producție, construirii prin eforturi
comune a unor obiective impor
tante pentru economiile naționale
ale ambelor țări. Se extind schim
burile de experiență, pe linie de
partid și de stat, între organele lo
cale, organizațiile de masă și
obștești.
O mare însemnătate are dezvol
tarea colaborării dintre România și
Uniunea Sovietică pe plan inter
național, cele două țări, împreună
cu celelalte state socialiste, cu
forțele progresiste, democratice,
realiste de pretutindeni, acționind
consecvent
pentru
înfăptuirea
dezarmării, în primul rînd a celei
nucleare, pentru rezolvarea pe cale
pașnică, prin tratative, a proble
melor litigioase dintre state, in
staurarea în Europa și in lume a
unui climat de destindere, secu
ritate și pace, de înțelegere șl
colaborare.
Viața a demonstrat cu putere că
dezvoltarea continuă a relațiilor
de prietenie și colaborare multilaterală româno-sovietice răspundo
intereselor majore ale celor două
țări și popoare, cauzei generale a
socialismului și păcii în întreaga
lume.

20,40 Film artistic, „o lumină tn lereastră". Producție a studiourilor
sovietice. Premieră pe tară. Cu :
Iuri Solomin, Tamara Degteareva,
Margarita Sergheceva, Uli Ivano
va, Elena Solovei.
Regia : Alan
Sahmalleva
21.56 Telejurnal

ACTUALITATEA SPORTIVA
HANDBAL. 0 Sala sporturilor
„Dacia" din Baîa Mare a găzduit intilnirea-tur din cadrul optimilor de
finală ale „Cupei cupelor" la
handbal masculin dintre echipele
C.S.M. Minaur Baia Mare și Hapoel
Bosbon Le Zion (Israel). După un
meci spectaculos, handbaliștii români
au obținut victoria cu scorul de
33—23 (14—9), manșa a doua urmînd sâ se dispute stmbăta viitoa
re, in Israel. 0 In Sala sporturi
lor din Rm. Vilcea s-a disputat me
ciul dintre formațiile Steaua Bucu
rești și Tusem Essen (R.F. Germa
nia), prima manșă a optimilor de
finală ale „Cupei campionilor euro

peni" Ia handbal masculin. Partida
s-a încheiat cu scorul de 22—21
(10—10) in favoarea oaspeților. Re
turul este programat la sfirșitul săptâminii viitoare, la Essen.
VOLEI. 0 în Sala Polivalentă din
Craiova s-a disputat prima manșă
din turul I al noii ediții a „Cupei
Confederației europene de volei"
dintre formațiile feminine Universi
tatea C.F.R. Craiova și V. Cantonius Herenthalas (Belgia), încheia
tă cu scorul de 3—0 (15—7, 15—8,
15—9) în favoarea sportivelor ro
mânce. ® în meci-tur contînd pen
tru competiția feminină de volei
„Cupa cupelor", formația Plomien

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU

Tovarășului MIHAIL GORBACIOV

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist
Român, al Consiliului de Stat, Guvernului Republicii So
cialiste România, al poporului român și al nostru perso
nal, ne este deosebit de plăcut să vă adresăm dumnea
voastră, Comitetului Central al Partidului Comunist al
Uniunii Sovietice, Sovietului Suprem și Consiliului de
Miniștri ale U.R.S.S., popoarelor sovietice prietene calde
felicitări și cele mai bune urări cu prilejul aniversării a
72 de ani de la victoria Marii Revoluții Socialiste din
Octombrie — Ziua națională "a Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste.
în cele peste șapte decenii de la victoria Revoluției din
Octombrie — moment de importanță istorică in lupta po
poarelor pentru realizarea aspirațiilor lor de eliberare
socială și națională —, oamenii muncii sovietici au obți
nut sub conducerea P.C.U.S. importante succese in dez
voltarea economico-socială a țării, în făurirea orînduirii
noi, socialiste.
Bogatele și îndelungatele tradiții de colaborare și soli
daritate revoluționară dintre partidele’ și popoarele noas
tre au dobindit noi semnificații în anii construcției socia
liste. Marile cuceriri obținute de Republica Socialistă
România și Uniunea Sovietică demonstrează cu putere că
socialismul este singura cale care poate asigura bună
starea, fericirea, libertatea și independența popoarelor.
Exprimindu-ne satisfacția față de cursul ascendent al
relațiilor dintre partidele, țările și popoarele noastre, înte
meiate trainic pe principiile socialismului științific, ale

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Sosnowiee (Polonia) a întrecut, pe
teren propriu, cu scorul de 3—0
05—9, 16-1-1, 15—6) echipa Chimia
Rimnicu Vîlcea. • La Craiova a
avut loc primul meci din turul 1
al noii ediții a „Cupei Confedera
ției europene de volei", dintre for
mațiile
masculine UniversitateaC.F.R. Craiova și Sever NovosibirsK
(U.R.S.S.). întîlnirea s-a încheiat cu
victoria echipei sovietice cu scorul
de 3—0 (15—13 ; 15—12 ; 15—4).
RUGBI. La Moscova, în meci pen
tru campionatul european de rugbi
„Cupa F.I.R.A." echipa U.R.S.S. a în
trecut cu scorul de 15—12 selecțio
nata Italiei.

Cu prilejul celei de-a 72-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din
Octombrie, luni a avut loc in Capi
tală o adunare festivă organizată de
Comitetul Municipal București al
P.C.R., Consiliul Central al Uniunii
Generale a Sindicatelor din Româ
nia, Comitetul Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, Consiliul Cultu
rii și Educației Socialiste, Institutul
Român pentru Relațiile Culturale cu
Străinătatea și Consiliul de conduce
re al Asociației de Prietenie RomânoSovietice.
în prezidiul adunării au luat Ioc
tovarășii Manea Mănescu, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Ștefan Andrei, membru
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv ai C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, membri ai con
ducerii unor ministere, instituții cen
trale, organizații de masă și obștești,
ai organelor de partid și de stat.
în prezidiu se aflau, de ase
menea, E. M. Tiajelnikov, ambasa
dorul Uniunii Sovietice la București,
A. M. Moskvicev, adjunct al minis
trului sănătății al U.R.S.S., vicepre
ședinte al conducerii centrale a Aso
ciației de Prietenie Sovieto-Românc,
conducătorul delegației A.P.S.R., care
ne vizitează țara.
La adunare au luat parte membri
ai C.C. al P.C.R., reprezentanți ai or
ganizațiilor de masă și obștești, ai
vieții științifice și culturale, oameni
ai muncii din întreprinderi și insti
tuții bucureștene.
Au participat, de asemenea, mem
brii delegației Asociației de Prietenie
Sovieto-Române, precum și ai Amba
sadei Uniunii Sovietice la București.
Au fost intonate imnurile de stat
ale Uniunii Sovietice și Republicii
Socialiste România.
Despre însemnătatea istorică a eve
nimentului de la 7 Noiembrie 1917 au
vorbit Cornel Pinzaru, ministru secre
tar de stat la Ministerul Comerțului
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale. și E. M. Tiajelnikov,
ambasadorul Uniunii Sovietice.
înfăptuită de proletariatul și ță
rănimea din Rusia, sub conducerea
partidului comunist, creat și condus
de Vladimir Ilici Lenin — a subli
niat in cuvintul său tovarășul Cor
nel Pinzaru — Revoluția din Octom
brie a reprezentat un eveniment de
importanță istorică mondială, care a
deschis calea edificării societății so
cialiste și comuniste, dînd un puter
nic impuls luptei popoarelor, forțe
lor progresiste pentru eliberarea na
țională și socială, pentru libertate,
independență și pace. în perioada
care a trecut de la acest eveniment
memorabil, în Uniunea Sovietică au
fost dobîndite realizări importante
în dezvoltarea industriei, agricultu
rii, științei, invățămintului, culturii
și artei. în noua etapă de dezvolta
re, oamenii sovietici acționează, pe
baza hotăririlor celui de-al XXVIIlea Congres și celei de-a XlX-a
Conferințe Unionale ale partidului,
pentru accelerarea dezvoltării economico-sociale a țării, perfecționării
organizării și conducerii vieții socia
le, valorificarea deplină a democra
ției socialiste, a întregului potențial
de care dispune orînduirea socialis
tă, ridicarea nivelului de trai mate
rial și spiritual al celor ce muncesc.
Pe arena internațională, propunerile
și inițiativele Uniunii Sovietice, con
tribuția sa importantă la înfăptuirea
dezarmării și salvgardarea păcii se
bucură de aprecieri deosebite.
Vorbitorul a subliniat în conti
nuare : Este bine cunoscut că prole
tariatul român, forțele democratice
și progresiste din țara noastră, incă
din primele zile ale existenței pu
terii sovietelor, și-au manifestat in
diferite forme — inclusiv prin parti
ciparea cu arma în mină a miilor de
voluntari români la lupta pentru apărarea cuceririlor revoluției și a tinărului stat sovietic — simpatia șl
solidaritatea lor militantă cu Marea
Revoluție Socialistă din Octombrie,
inscriind astfel o nouă pagină in
indelungata operă a conlucrării și
întrajutorării celor două popoare și
țări. întemeindu-se pe aceste pu
ternice și bogate tradiții de prietenie
și solidaritate, bazate ferm pe princi
piile socialismului științific, ale de
plinei egalități, respectului indepen
denței și suveranității naționale,
neamestecului în treburile interne
și avantajului reciproc, relațiile ro
mâno-sovietice au cunoscut in anii
constracției socialiste, și Îndeosebi
in ultimii ani, o puternică dezvoltare
in toate domeniile de activitate.
Un rol deosebit în dezvoltarea ge
nerală a relațiilor româno-sovietice
ii au convorbirile și înțelegerile la
cel mai înalt nivel — momente de
semnificație majoră in evoluția as
cendentă a raporturilor dintre cele
două partide și state. O puternică
expresie a trăiniciei legăturilor din
tre partidele, țările și popoarele
noastre, a dorinței de a le conferi
noi dimensiuni' au constituit-o întîl
nirile de la București și Moscova
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, șî to
varășul Mihail Gorbaciov. secretar
general al Comitetului Central al
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, președintele Sovietului Su
prem al U.R.S.S., evenimente care
au deschis noi perspective colabo
rării fructuoase, reciproc avantajoa
se intre cele două țări.
Referi ndu-se la realizările po
porului român în cei peste 40 de ani
de construcție socialistă, vorbitorul
a spus : Pe curba ascendentă a dez
voltării României socialiste s-a în
scris, ea piatră de hotar, cel de-al
IX-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, care a inaugurat o
epocă de mari înnoiri în toate sfe
rele vieții economice și sociale. O
atenție deosebită a fost acordată
dezvoltării armonioase a întregii eco
nomii naționale, creșterii puternice
a forțelor de producție pe întreg
cuprinsul țârii, întăririi permanente
a proprietății socialiste, de stat și,
cooperatiste, temelia sigură a dez
voltării societății socialiste multi
lateral dezvoltate șî înaintării Româ
niei spre comunism, a independenței
și suveranității patriei.
Un puternic avînt au cunoscut
știința, invățâmîntul, cultura. Pe
harta țării au apărut creații monu
mentale ale poporului român. Româ
nia a devenit o țară industrial-agrară cu un nivel mediu de dezvoltare
economică, cu o industrie socialistă
modernă și o agricultură în plin pro
ces de realizare a unei noi revolu
ții agrare. Pe această bază a crescut
continuu nivelul de trai al poporu
lui — obiectiv suprem al politicii
partidului și statului.
O preocupare statornică o consti
tuie întărirea continuă a rolului
Partidului Comunist Român de forță
politică conducătoare, centru vital al
întregii națiuni, adincirea dialogului

permanent cu masele de oameni ai
muncii, identificarea cu aspirațiile
lor fundamentale. Totodată, a fost
creat și dezvoltat un cuprinzător sis
tem de organisme ale democra
ției muncitorești-revoluționare, care
asigură participarea nemijlocită a în
tregului popor la conducerea tuturor
sferelor vieții economice și sociale.
Marile realizări ale României, ale
Uniunii Sovietice, ale celorlalte țări
socialiste demonstrează fără putință
de tăgadă superioritatea orînduirii
noi, socialiste, faptul că numai so
cialismul poate asigura progresul și
bunăstarea oamenilor, adevărata li
bertate și independență, drepturile
fundamentale ale omului.
în prezent, comuniștii, întregul po
por, strips uniți în jurul gloriosu
lui Partid Comunist Român, al
secretarului său general, președintele
țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
acționează cu fermitate pentru a intimpina cu rezultate deosebite, in
înfăptuirea planurilor și programelor
de dezvoltare economico-socială a
patriei, cel de-al XlV-lea Congres al
Partidului Comunist Român, care va
deschide noi perspective propășirii
generale a țării, creșterii bunăstării
celor ce muncesc.
O expresie elocventă a aprobării
depline a politicii promovate de
Partidul Comunist Român o consti
tuie adeziunea unanimă a comuniș
tilor, a întregului popor la Hotă
rirea Plenarei C.C. al P.C.R. din
iunie a.c. privind propunerea de re
alegere a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, la cel de-al
XlV-lea Congres, în funcția su
premă de secretar general al parti
dului — chezășie a înaintării ferme,
neabătute a României spre comu
nism.
Situînd în centrul întregii noastre
activități realizarea obiectivelor stra
tegice ale dezvoltării pe calea socia
lismului, țara noastră participă activ
la viața internațională, la eforturi
le pentru soluționarea, în interesul
popoarelor, a problemelor mujore ale
contemporaneității.
în încheiere, vorbitorul a spus :
Cu prilejul aniversării a 72 de ani
de la victoria Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, adresăm po
poarelor sovietice prietene urarea ca,
sub conducerea Partidului Comunist
al Uniunii Sovietice, să obțină noi
și tot mai importante realizări in
înfăptuirea hotăririlor Congresului
al XXVII-lea și ale celei de-a XlX-a
Conferințe Unionale ale P.C.U.S., in
edificarea societății socialiste și co
muniste, în creșterea continuă a
bunăstării popoarelor sovietice, în
lupta pentru pace, securitate și
colaborare internațională.
în cuvintul său, ambasadorul Uniu
nii Sovietice, E. M. Tiajelnikov, după
ce a mulțumit pentru cuvintele
calde exprimate la adresa Marelui
Octombrie, a partidului leninist, a
popoarelor sovietice, a evidențiat în
semnătatea evenimentului de acum
72 de ani, cind, sub conducerea lui
V. I. Lenin, a partidului comunist,
s-a înfăptuit prima revoluție prole
tară victorioasă care a pus capăt ex
ploatării omuiui, a afirmat munca
liberă și supremația poporului. Ea
a stabilit perspectiva socialistă nu
numai pentru Rusia, ci a schimbat
evoluția istoriei mondiale, a arătat
milioanelor de oameni drumul spre
libertate și egalitate, spre progres
social.
în anii puterii sovietice, a spus
vorbitorul, poporul nostru a făcut
un uriaș salt spre cuceririle civi
lizației umane. Ne mindrim cu suc
cesele pe care le-am obținut în
acest cadru, vorbitorul a relevat pe
larg realizările popoarelor sovieti
ce în toate domeniile de activitate,
noile direcții de dezvoltare socialeconomică a țării, arătînd că pre
facerile înnoitoare din actuala pe
rioadă reprezintă continuarea cauzei
lui Octombrie, confirmarea in noile
condiții a opțiunii istorice făcute in
anul 1917.
In continuare, vorbitorul s-a refe
rit la principiile de bază ale politi
cii externe a U.R.S.S., subliniind, m
acest cadru, că P.C.U.S. manifestă
o grijă constantă pentru dezvoltarea
continuă a relațiilor sovieto-române
in toate domeniile. O intruchipare
concretă a acestei linii, a arătat vor
bitorul, O constituie întîlnirile siste
matice dintre conducătorii partidelor
și statelor noastre. Ele pun o trai
nică temelie politică pentru ampli
ficarea colaborării bilaterale, a con
lucrării pe arena mondială.
în prezent, Uniunea Sovietică șl
Republica Socialistă România își
orientează eforturile spre identi
ficarea <pe mai departe a unor noi
căi de lărgire a colaborării reciprocavantajoase. în lumina înțelegerilor
convenite cu prilejul întîlnirilor la
nivel înalt, se desfășoară o vastă
activitate vizînd extinderea specia
lizării și cooperării in producție,
Introducerea unor forme moderne de
colaborare economică și tehnicoștiințifică. Se dezvoltă legăturile
dintre organizațiile obștești, din do
meniul științei, culturii șî invățămintului. Oamenii sovietici nutresc
o mare simpatie față de harnicul
și talentatul popor român, se bucură
sincer de realizările lui, de faptul
că a lichidat datoțîa externă.
îmi face plăcere să vă felicit cu
prilejui alegerii României ca mem
bru nepermanent al Consiliului de
Securitate. Aceasta este o mărturie
elocventă a recunoașterii înaltului
prestigiu pe care și l-a dobindit
România, prin eforturile sale con
stante la Organizația Națiunilor Uni
te, in problema reglementării politice
echitabile a diferendelor internațio
nale și conflictelor regionale, asigu
rării păcii și securității internaționa
le ți atingerii țelurilor nobile ale
Cartei O.N.U.
Ne mindrim, pe bună dreptate, cu
faptul că ideile lui Octombrie sint
vii iu U.R.S.S.. în țările socialismu
lui. in lupta partidelor comuniste șl
muncitorești, in mișcarea tuturor
forțelor progresiste pentru o lume
fără războaie, fără arme.
în încheiere, ambasadorul sovietic
a adresat comuniștilor. întregului po
por român urarea de noi succese in
înfăptuirea hotăririlor ce vor fi adoptate de Congresul al XlV-lea al
Partidului Comunist Român.
în încheierea adunării a fost pre
zentat un program artistic.
★

în aceeași zi. in sala de expoziții
a Institutului Român pentru Relații
le Culturale cu Străinătatea s-a des
chis o expoziție fotodocumentară cu
aspecte din viața economică și social-eulturală din U.R.S.S.
★

Cu același ■prilej, la Constanța a
avut loc o adunare festivă, la care
au luat parte reprezentanți ai orga
nelor locale de partid ți de stat, ai
unor organizații de masă și obștești,
numeroși oameni ai muncii.

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Dragi tovarăși,
•
în numele Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germa
nia, al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri și al poporului Repu
blicii Democrate Germane, vă mulțumim călduros pentru salutul și felicită
rile transmise cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a întemeierii Republicii
Democrate Germane.
Nutrim convingerea profundă că relațiile de prietenie și colaborare pe
toate planurile dintre Partidul Socialist Unit din Germania și Partidul Co
munist Român, dintre Republica Democrată Germană și Republica Socialistă
România se vor dezvolta și adinei și in continuare, pe baza ințelegerilor
convenite la nivel inalt, spre folosul ambelor noastre popoare, precum și in
interesul socialismului, al păcii și al colaborării internaționale.
Primiți, vă rugăm, cele mai bune urări de fericire personală șl de noi
succese în edificarea socialismului.

EGON KRENZ
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Socialist Unit din Germania,
Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Democrate Germane

WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri
al Republicii Democrate Germane

Depunerea jurămintului militar in școlile și unitățile
ministerului A] nării Naționale

în atmosfera de vibrantă angajare
patriotică, revoluționară, de puter
nică efervescență politică cu care
întregul nostru popor și, împreună
cu el, oștirea țării acționează neabă
tut, în spiritul ideilor și orientărilor
de inestimabilă valoare teoretică șl
practică
cuprinse
în
magis
trala
Expunere
a
tovarășului
Nicolae Ceaușescu la Plenara lăr
gită a C.C. al P.C.R., pentru înfăp
tuirea exemplară a strălucitelor pro
grame de dezvoltare multilaterală a
României, pentru intîmpinarea cu re
zultate remarcabile in toate dome
niile de activitate a marelui forum
comunist, duminică, 5 noiembrie, în
școlile și unitățile Ministerului Apă
rării Naționale a avut loc depune
rea jurămintului militar de către elevii anului I și tinerii noului contin
gent.
Participanții la festivități, dînd
glas, din adincul inimilor, celor mai
alese sentimente de stimă, dragoste
și prețuire pe care fiii patriei, aflați
la datorie sub drapel, asemenea tu
turor cetățenilor țării, le nutresc
față de conducătorul genial a! Româ
niei socialiste, eminent și cutezător
patriot și revoluționar înflăcărat,
personalitate proeminentă a vieții
politice internaționale, și-au exprimat
totala si unanima adeziune la Hotă
rirea Plenarei C.C. al P.C.R. din iu
nie 1989 de realegere a tovarășului
Nioolae Ceaușescu, la Congresul al
XlV-lea, in funcția supremă de se
creta- general al partidului, garan
ție sigură a edificării cu succes a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și a comunismului in Româ
nia.
Cu acest prilej, a fost adus un vi
brant omagiu tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de inalt
prestigiu internațional, 'pentru con
tribuția remarcabilă la elaborarea și
înfăptuirea politicii interne și exter
ne a partidului și statului, la înflo
rirea fără precedent a științei, învățămîntului și culturii românești, la

promovarea idealurilor nobile ale
păcii și colaborării Intre popoare.
Jurind să fie demni continuatori ai
înaintașilor, cinstind prin fapte pil
duitoare timpul de glorioase cti
torii căruia-i sintem contemporani
și _ pe care cu justificată mindrie patriotică îl numim „Epoca
Nicolae Ceaușescu", tinerii elevi și
ostași au dat glas angajamentului
solemn de a nu precupeți nici un efort pentru a deveni apărători de nă
dejde ai pămîntului strămoșesc, de
a-și consacra întreaga capacitate și
putere de muncă îndeplinirii hotărîrllor ce vor fi adoptate de cel de-al
XlV-lea Congres al Partidului Co
munist Român, a prevederilor Di
rectivei comandantului suprem.
Rostind legămintul de credință,
cei mai tineri militari au dat expre
sie dragostei și devotamentului lor
neclintit față de patrie, partid și po
por, voinței nestrămutate de a ridica
pe noi trepte tradițiile milenare de
muncă și luptă pentru libertate și
neatîrnare ale oștirii române, să-și
formeze trainice deprinderi de Iudtători pentru a fi gata oricînd, la
nevoie, să apere, la chemarea țării,
la ordinul comandantului suprem,
cuceririle revoluționare, suveranita
tea. independența și integritatea te
ritorială ale scumpei noastre patrii,
Republica Socialistă România,
La festivități au luat parte general-locotenent Vasile Milea, membru
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C C. al P.C.R., ministrul apărării naționale, membri ai Consi
liului de conducere al Ministerului
Apărării Naționale. Au participat, de
asemenea, reprezentanți ai organelor
locale de partid și de stat, scriitori
și compozitori, veterani din războiul
antifascist, membri ai gărzilor pa
triotice și detașamentelor de pregă
tire a tineretului pentru apărarea pa
triei, pionieri, numeroși oameni ai
muncii, părinți ai elevilor și milita
rilor in termen și cu termen redus,
punîndu-se astfel în evidență, și cu
acest prilej, puternica legătură din
tre armată și popor.

Solemnitatea depunerii jurămintului militar in unitățile
de Interne
Duminică dimineață, in unitățile
Ministerului de Interne s-au desfă
șurat festivitățile prilejuite de de
punerea jurămintului militar de că
tre ostașii celui mat tinăr contingent.
La solemnități, care s-au transfor
mat intr-o amplă manifestare a dra
gostei fierbinți față de patrie, partid
și popor, față de secretarul general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandantul suprem al forțelor
armate, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
au luat parte membri ai Consiliului
de conducere și ai Consiliului politic
ale Ministerului de Interne, activiști
de partid, generali și ofițeri, mem
bri ai gărzilor patriotice și ai forma
țiunilor de pregătire a tineretului
pentru apărarea patriei, pionieri, pă
rinți ai tinerilor militari.
Rostind in fața drapelelor de luptă
cuvintele sacre ale marelui legămint
ostășesc, cei mai tineri militari che
mați Sub arme și-au exprimat hotă
rirea nestrămutată de a sluji cu cre
dință și devotament interesele su
preme ale României socialiste, de a
nu precupeți nici un efort pentru a
înfăptui hotăririle de partid și legile
țării, sarcinile mărețe ce decurg pen
tru activitatea lor din Directiva co
mandantului suprem, obiectivele de
înaltă răspundere cuprinse In magis
trala
Expunere
a
tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu privire la pro
blemele socialismului, ale activității
ideologice, politico-educative, de dez
voltare a conștiinței revoluționare,
de formare a omului nou, construc1tor conștient al socialismului și co-

cinema
9 Cictul de filme „Drum de lupii și
biruința" — 16,30 ; MUiai viteazul —
9; 12.45; 18: PATRIA (11 36 25)
0 Ciclul de filme „Sub semnul mari
lor implinlri" : SCALA (1183 72) — 15
0 Rochia albi de dantela s SCALA
— 8; 11; 13; 17,12; 19,30, FESTIVAL
(15 63 34) — 9; 11; 13; 15; 17.15: 19,39,
FLAMURA (3577 12) — S; 11; 13; 15;
17,15; 19,39
0 Regăsire după război („Zilele fil
mului sovietic-) : STUDIO <59 53 15) —
9,30; 11.15: 13; 14,45: 18,30; 18,15; 20 .
0 <5n comisar acuză :
FAVORIT
(453170) — 8; 11; 13: J5; J7; 19, PA
CEA (71.30 85) — 3; 11.39; 14; J6.30; 19.
LUMINA (1474 16) — 9; 11.30; 14;
16JJ0: 19
0 Revanșa : VICTORIA (16 2879) — 9;
11; 13: 15: 17; 19. EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; 11,30: 14; 16,36: 19
0 Columna : DACIA (59 35 34) — 3;
11; 13: 15; 17; 13
0 Misterele
Bucureștilor ;
LIRA
(31 71 71) — 9; 11; 13; 15; 17: 19, FLOREASCA (38 29 71) — 9: 11; 13; 15;
17; 1»
0 Cel care plătesc cu viața : VOLGA
(78 7126) — 3; 11; 13; 15; 17; 19,
AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15;
17: 19
0 Imposibila iubire: MIORIȚA
(14 27 14) — 3; 12; 15.30; 13,33
e Cronica adolescentei — 17; 19 ;
Program de desene animate — 9 ; 11;
12: ÎS: DOINA (16 3539)
a Poveste din Nordul îndepărtat :
TIMPURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13;
15: 17; 19
e Zbuciumul iubirii: UNION (13 49 04)
— 9; 11: 13; 15: 17: 19
® o Iartă pentru cuscru : DRUMUL
SARD (3128 13) — 15; 17; 19
0 Cursa
secolului :
FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19

munismului in România, în proiectul
Programului-Directivă și in Teiele
pentru Congresul al XlV-lea al par
tidului.
Cei prezenți la festivități au dat
glas sentimentelor de profundă dra
goste și înaltă prețuire față de con
ducătorul partidului și statului nos
tru și și-au exprimat deplina ade
ziune față de Hotărirea Plenarei C.C.
al P.C.R. din iunie privind reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
la Congresul al XlV-lea, în funcția
supremă de secretar general al par
tidului, garanția sigură a mersului
ferm al României po calea socialis
mului și comunismului.
Totodată, a fost adus un profund
omagiu tovarășei Elena Ceaușescu,
eminent om politic și savant de lar
gă recunoaștere internațională, pen
tru contribuția remarcabilă la elabo
rarea șl înfăptuirea programelor de
dezvoltare economico-socială a pa
triei. la dezvoltarea științei, învățămintului și culturii românești.
In lumina cerințelor jurămintului
de credință, tinerii militari s-au an
gajat să acționeze cu fermitate și
perseverență pentru a se forma, in
spiritul prevederilor Doctrinei mili
tare naționale, ca foarte buni luptă
tori. cu o temeinică și multilaterală
pregătire rle specialitate și politică,
cu alese virtuți morale șl cetățe
nești, gata in orice clipă să apere cu
bărbăție și pricepere. împreună cu
întregul popor, libertatea, indepen
dența și suveranitatea scumpei noas
tre patrii. Republica Socialistă Româ
nia.

teatre
0 Teatrul Național
(14 7171, Sala
mare) : Ploșnița — 18 : (sala Amfi
teatru) : Cineva te iubește — 13: (sala
Atelier) : Cartea lui loviți — ia
0 Filarmonica
„.George
Enescu"
(15 68 75, sala studio) : Recital instru
mental ioana Neculau — pian, con
stantin Kusu — contrabas
(Chopin,
Debussy, Bottesinl, Diltersdori) — 18
0 Teatrul de operetă (13 63 48): Okla
homa — 18
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 48) :
Omul eu mirțoaga — 18 ; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44): Dimineață
pierdută — 13
0 Teatrul Mic (14 70 81) ; Niște țărani
— 13.39
0 Teatru) Foarte Mic (14 99 95) : Dragă
Joey — 19
0 Teatrul de .comedie (16 64 60) : Cap
cană pentru un bărbat singur — 18
0 Teatrul „Nottara"
(59 31 03,
sala
Magheruț : Mieul infern — t« ; (sala
Studio) : La un pas de fericire — 18,30
0 Teatrul Giuiești (sala Majestic,
14 7? 34) : Să nu-ți faci prăvălie cu
scară — 18
0 Teatrul satlrjc-muzical „C. TSnase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Mi se pare că
ma-nsor — 18 ; (sala Victoria, 50 58 65):
De la tango ta rock — 13
0 Ansamblul
artistic
„Rapsodia
Română" (13 13 00) : Dacă e marți, e
spectacol — 18
A Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Cenușăreasa — 15
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Bu-Ali —.15 : (sala Cosmonauților, 11 12 04) : O leliță mai cu
mot — 10; 15
0 Circul București (10 41 95) : „Arena
atracțiilor" (R.P. Bulgaria) — 18,39
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ÎMPOTRIVA CURSEI ÎNARMĂRILOR

• Rene Muaawad — ales președinte al Libanului • Guvernul
Israelului a acceptat planul secretarului de stat al S.U.A.
privind începerea unui dialog israeliano-palestinian

R.F.G.: 0 săptămînă de luptă pentru pace
BONN 6 (Agerpres). — în R.F.G.
b început luni săptămînâ de luptă
pentru pace, inițiată des organizația
cadrelor didactice universitare „Răs
pundere pentru cauza păcii". în 22
de instituții de. învățămînt supe
rior din R.F.G. vor avea loc în . aceaștă săptămînă. mitinguri, adunări
și dezbateri consacrate problemati
cii dezarmării. în manifestul difu

zat de organizație se relevă că
dezarmarea nu a devenit încă un
fenomen ireversibil și de aceea este
necesară intensificarea eforturilor
mișcărilor antirăzboinice, cadrele di
dactice și oamenii de știință purtind
o răspundere deosebită pentru pro
pagarea ideilor păcii și securității
internaționale.

Nu — continuării experiențelor cu arme nucleare
PARIS 6 (Agerpres). r- într-un
mesaj adresat președintelui repu
blicii, Confederația Generală a Mun
cii (C.G.T.) — cea. mai mare centrală
sind cală din Franța — a cerut în
cetarea experiențelor nucleare fran
ceze efectuate în sudul Oceanului
Pacific. Subliniind că nimic nu poa
te îndreptăți în fața populației fran
ceze și a opiniei publice mondiale
actuala politică in acest domeniu a

guvernului
francez,
documentul
reamintește că experiențele nucleare,
pe lingă faptul că sint deosebit de
costisitoare, ele nu constituie o ga
ranție a securității și independenței
țării. De asemenea, se arată
că
Franța trebuie să joace un rol po
zitiv in procesul interzicerii totale a
experiențelor nucleare, al destinderii
în relațiile internaționale.

UN SONDAJ DE OPINIE DEZVĂLUIE :

Majoritatea americanilor se pronunță
pentru reducerea cheltuielilor militare
WASHINGTON 6 (Agerpres). —
Un sondaj de opinie efectuat de In
stitutul pentru Probleme Politice
Mondiale, cu sediul la New York, re
levă că 63 la sută dintre ■ americani
se pronunță ferm pentru reducerea
cheltuielilor militare, in . favoarea
creșterii fondurilor pentru necesități
social-economice și apărarea mediu
lui înconjurător. Pe de altă. parte,.

la Washington a fost dat publicității
un raport al Consiliului pentru Prio
rități Economice, . in care se subli
niază, între altele, că în ultimii opt
ani Statele Unite au cheltuit pentru
necesitățile militare ale Pentagonu
lui cea mai mare sumă din istoria
de pace a țării — 2,2 trilioane de
dolari.

Val de proteste în Filipine împotriva prezenței

bazelor militare străine
MANILA 6 (Agerpres). — în Filipine sa desfășoară, începînd de luni,
acțiu ilo de protest inițiate de sindi
cate și alte organizații de masă îm
potriva bazelor militare ale S.U.A.
de pe teritoriul țârii. Desfășurate
la nivel național, acțiunile se vor
concretiza prin greve ale muncitori
lor și funcționarilor. din , instituțiile
publice, manifestații și alte forme de

exprimare a respingerii de către
marea majoritate a populației filipineze a prezenței militare americane.
Ele urmează să atingă punctul ma
xim pe data de 10 noiembrie, cind,
la Washington, vor începe convorbi
rile oficiale dintre șeful statului filipinez, Cbrazon Aquino, și șeful exe
cutivului american, George Bush.

Chiar cind sînt numai un „joc",
manevrele militare contravin destinderii
BRUXELLES 6 (Agerpres). —i
După cum a declarat un reprezen
tant al N.A.T.O. la Bruxelles, aceas
tă organizație a început luni mane
vre militare pe întinsul întregului
front european, din Norvegia la Ma
rea Mediterană. Exercițiile se desfă
șoară însă exclusiv pe ecranele com

puterelor, fiind primele „jocuri" mi
litare de acest gen organizate de
N.A.T.O. Principalul scop al mane
vrelor, ce vor dura 11 zile, este de
a verifica capacitatea de comandă a
eșalonului superior al N.A.T.O. și
buna funcționare a sistemelor de
transmitere a-datelor.

în luna octombrie

100000 de persoane și-au pierdut locul de muncă în S.U.A.
WASHINGTON 6 (Agerpres). —
Concernul „Chrysler", al treilea ca
mărime intre firmele producătoare
de automobile din S.U.A., a anunțat
co '.cedierea a 4 000 de salariați. în
cursul lunii octombrie, peste 100 000
de salariați din Statele Unite și-au

pierdut locul de muncă, in special
din ramurile electrotehnică, meta
lurgică și constructoare de mașini.
In unele regiuni, cum este de pildă
statul Michigan, rata șomajului este
de circa 8,2 la sută din populația
activă.

BEIRUT (Agerpres).—întrunită in
sesiune specială la baza militară
nord-libaneză Gulayaat, Adunarea
Națională a Libanului l-a ales dumi
nică, in unanimitate, pe Rene Muaa
wad in funcția de nreședinte al Li
banului. Anterior, parlamentul liba
nez l-a reales pe Hussein Husseini in
calitate de președinte al său. în aceeași ședință, Adunarea Națională a
ratificat „Carta reconcilierii naționa
le", propusă de Liga Arabă în cadrul
consultărilor desfășurate in luna oc
tombrie în orașul saudit Taif.
Sesiunea Adunării Naționale a Li
banului se înscrie in procesul de pace
mediat de Liga Arabă prin interme
diul comitetului tripartit vizind în
făptuirea reconcilierii naționale in
țară.
Rene Muaawad, care a depus jurămintul in calitate de al 9-lea pre
ședinte al Libanului, s-a născut in
1925 la Zgharta, în nordul Libanului.
A absolvit facultatea de drept a Uni
versității din Beirut și a devenit
deputat în parlament în 1957. în 1961
a devenit ministru al poștelor și tele
comunicațiilor, iar ulterior a deținut
și alte funcții în guvernele libaneze.
Noul președinte al Libanului, Rene
Muaawad, a subliniat — într-o de
clarație relatată de agențiile de pre
să — că, in calitate de șef al statului,

Rezultatele alegerilor
din Grecia
Nici un partid nu a obținut
majoritatea pentru a alcătui
un quvern monocolor

și-a propus realizarea păcii și înțe
legerii între toți libanezii, fără ex
cepție. El a adresat in acest sens un
apel către compatrioții săi, chemîndu-i să se ralieze procesului de re
naștere a țării, de redresare a situa
ției și de realizare a înțelegerii na
ționale. Pentru restabilirea suvera
nității țării și asigurarea păcii pe
întregul ei teritoriu — obiective
principale ale etapei actuale — este
necesară retragerea ■ neintirziată a
trupelor israeliene. din sudul ocupat
al Libanului — a arătat, de. aseme
nea, președintele Rene Muaawad.
Referindu-se la relațiile Libanului
cu Siria, șeful statului libanez a ex
primat speranța că acestea se vor
întemeia pe întărirea încrederii și a
colaborării în diferite domenii, pe
baza principiilor respectării indepen
denței și suveranității naționale ale
fiecărei țări.

ATENA 6 (Agerpres). — In ale
gerile legislative din Grecia, de la
5 noiembrie, partidul Noua Demo
crație (conservator) s-a situat în
frunte, obținind, după numărarea a
98,8 la sută din voturi, 148 de man
date. El este urmat de Mișcarea So
cialistă Panelenă — P.A.S.O.K. —
(128 de locuri) și forțele stîngii uni
te (21). Trei mandate au revenit
unor grupări politice mici.
La fel ea la scrutinul din luna Iu
nie, nici o formațiune politică nu a
putut obține majoritatea pentru a
alcătui un guvern monocolor. în această situație, conform Constituției,
președintele elen Christos Sartzetakis urmează să-1 insărcineze pe Con
stantin Mit.zotakis, liderul Noii De
mocrații, cu formarea unui nou ca
binet. In cazul in care acesta nu va
reuși să realizeze o majoritate
parlamentară care să-l sprijine, sar
cina va fi transmisă grupării
P.A.S.O.K.; iar dacă situația se re
petă va fi rîndul coaliției forțelor
de stingă și progresiste.
Pînă la alcătuirea unui nou gu
vern, cabinetul de tranziție condus
de Yoannis Grivas va rămine in
funcțiune, precizează agenția Efe.

TEL AVIV 6 (Agerpres). — Cabi
netul israelian întrunit în formulă
restrînsă a acceptat, după o serie de
convorbiri
desfășurate duminică,
planul de pace al secretarului de
stat al S.U.A., James Baker, privind
începerea unui dialog israeliano-pa
lestinian referitor la organizarea de
alegeri în teritoriile ocupate — a anunțat postul de radio Israel, citat
de agenția KUNA. Se precizează că
guvernul urmează să se pronunțe în
plen asupra acestei poziții.

namibia:

LA TEHERAN Șl BAGDAD

Convorbiri privind soluționarea conflictului
iraniano-irakian
TEHERAN 6 (Agerpres). — Președin
tele Iranului, Aii Akhbar Hashemi
Rafsanjani, l-a primit pe Jan Eliasson,
trimis special al secretarului gene
ral al O.N.U. Au fost abordate pro
bleme privind eforturile de soluțio
nare a conflictului iraniano-irakian.
Jan Eliasson a remis : șefului statu
lui Iranian un mesaj din partea se
cretarului general al O.N.U., Javier
Perez de Cuellar. într-o declarație
făcută presei, Eliasson și-a exprimat
speranța că, prin eforturi întreprinse
de toate părțile, aplicarea Rezoluției
598 a Consiliului de Securitate va fi
incepută in viitorul cel mai apropiat,
in vederea realizării unei păci glo

BAGDAD 6 (Agerpres). — Tariq
Aziz, vicepremier și ministrul aface
rilor externe al Irakului, a conferit
luni cu Jan Eliasson, reprezentantul
secretarului general al O.N.U., care a
revenit la Bagdad după vizita efec
tuată la Teheran. Agenția I.N.A. re
levă că întrevederea a prilejuit con
tinuarea convorbirilor inițiate săptămîna trecută și care au ca obiect gă
sirea unor modalități de aplicare a
Rezoluției 598 a Consiliului de'Securitate pentru restabilirea păcii între
Iran și Irak.

Situația socială continuă să se înrăutățească
pe continentul african
Declarația secretarului executiv al Comisiei Economice
a O.N.U.' pentru Africa
DAR ES SALAAM 6 (Agerpres). —
subminează eforturile noastre în
într-o declarație făcută la conferin
direcția redresării și creșterii susți
ța miniștrilor cu probleme sociale
nute.
din țări africane desfășurată la AReferindu-se la datoria externă a
rusha, secretarul executiv al Comi
Africii, Adebayo Adedeji a arătat că
siei Economice a O.N.U. pentru Aea a crescut la 230 miliarde, de do
frica, Adebayo Adedeji, a sublinia,
lari, in 1988, față de 48,3 miliarde,
că situația socială de pe continent!
în 1974. El a avertizat că sumele
se înrăutățește în continuare. Priori
plătite pentru serviciul datoriei au
tățile sociale în Africa se află pe
devenit alarmant de ridicate în uplanul doi, după cheltuielile pentru
nele țări africane, egalizind uneori
apărare — a spus el. Numărul per
— dacă nu chiar depășind —. veni
soanelor care suferă de foame în
turile obținute din exporturi.
Africa a crescut de Ia 80 milioane,
în 1972/74, la peste 150 milioane în
ROMA 6 (Agerpres). — Peste 30
1985 și situația continuă să se înrău
milioane de oameni, între care 18
tățească. Nivelul ridicat ai șomaju
milioane copii, mor in fiecare an din
cauză că nu au ce mînca. în plus,
lui în rîndul tinerilor cu studii su
peste. 800 milioane de. oameni sint
perioare — a arătat Adedeji — re
subnutriți, iar alți aproximativ 400
prezintă, o problemă care ne preocu
milioane suferă zilnic de foame.
pă serios, deoarece are grave impli
în prezent, epicentrul foametei din
cații sociale și politice, iar utiliza
lume s-a transferat definitiv din
rea insuficientă a resurselor umane
Asia in Africa.

Dezvoltarea colaborării interbalcanico - in interesul

popoarelor din regiune, al păcii și securității în Europa
Reuniunea privind promovarea co
operării economice și comerciale in
tre țările balcanice, desfășurată zi
lele trecute la București, s-a înscris,
potrivit aprecierii unanime, ca o
nouă și importantă contribuție la
procesul de dezvoltare a conlucrării
pe multiple planuri dintre statele
din regiunea noastră geografică.
Succedmd altor două manifestări si
milare desfășurate in acest an in ca
pitala României (reuniunea de experți pentru examinarea de măsuri
privind întărirea încrederii și secu
rității intre statele balcanice și reu
niunea ministerială asupra cooperă
rii industriale și transferului de
tehnologie), noua intilnire a prilejuit
cristalizarea unor măsuri vizind a*
prolundarea și diversificarea colabo
rării dintre țările balcanice intr-un
asemenea domeniu de deosebită im
portanța pentru progresul economic
,și social, pentru intărirea politicii de
independența și suveranitate a fie
cărei națiuni.
Pentru România, țara-gazdă a reu
niunii, dezvoltarea relațiilor de cola
borare și bună vecinătate in Balcani
reprezintă, așa cum se știe. unul
dintre obiectivele fundamentale ale
politicii sale externe. Prodigioasa ac
tivitate desfășurată
in această
direcție de țara noastră, de președin
tele Nicolae Ceaușescu este ilustra
tă de numeroasele inițiative, propu
neri și demersuri întreprinse de-a
lungul anilor avind ca scop să con
ducă la instaurarea in Balcani a unui climat trainic de securitate, la
transformarea acestei regiuni intr-o
zonă a păcii și colaborării. Reafirmind această orientare consecventa
a politicii externe a țării noastre,
secretarul general al partidului sub
linia in Expunerea prezentată la
Plenara lărgită a Comitetului Cen
tral al P.C.R. : „Vom acționa ferm
pentru o largă colaborare in Balcani,
pentru transformarea regiunii noas
tre intr-o zonă fără arme nucleare
și chimice, fără baze militare străi
ne. Sintem pentru extinderea conlu
crării și sintem gata să realizăm cu
vecinii noștri, cu toate țările din
Balcani și chiar din bazinul dună
rean o largă colaborare, sub toate
formele, care să deschidă calea în
lăturării treptate a tot felul de ob
stacole și să ducă la apropierea și
dezvoltarea frăției și conlucrării în
tre popoarele noastre".
întreținind ea însăși bună relații

de prietenie și colaborare cu toate
statele din Balcani. Romania se pro
nunță și militează pentru afirmarea
conlucrării bilaterale și multilatera
le in regiune, in așa fel incit să'se
asigure rezultate superioare in co
operarea economica, tehnico-științifică. culturală. crearea climatului
necesar pentru depășirea dificultă
ților cu care unele state se mai con
fruntă încă în- raporturile reciproce,
în viziunea țării, noastre, deosebiri
le de orinduire socială, apartenența
sau neapartenența la alianțe politico-militare ori la grupările econo
mice existente in Europa nu pot și
nu trebuie să constituie un impedi
ment in calea intensificării colabo
rării multilaterale in Balcani, dacă
se pornește constant de la principi
ile independentei și suveranității
naționale, neamestecului în treburi
le interne, egalității depline in drep
turi și avantajului reciproc. Dimpo
trivă. statuarea unor asemenea ra
porturi in Balcani. îmbogățirea și
consolidarea realizărilor de oină
acum prin aprofundarea tendințe
lor pozitive conturate in ultimii ani
ar reprezenta o - contribuție de sea
mă a statelor din regiune la pro
movarea unei politici cu adevărat
noi pe plan european și mondial,
opusă practicilor și manifestărilor
politicii nefaste de odinioară, a în
vrăjbirii și divizării. ar crea noi
perspective pentru solutionarea, prin
eforturi comune, a unor probleme
ale evoluției țărilor din zonă pe ca
lea progresului și dezvoltării.
Progresele în extinderea colaboră
rii interbalcanice. afirmarea căii
dialogului oolitic între statele re
giunii constituie o elocventă confir
mare a justeței pozițiilor și demer
surilor perseverente ale României
socialiste in această privință. Ca ex
presie concludentă a acestor tendin
țe. au snorlt schimburile de vizite
la nivel înalt si la alte niveluri, s-au
multiplicat acordurile si înte'egerile
de cooperare, fiind inițiat, totodată,
un proces cuprinzător de cooperare
mu’tilaterală la nivel guvernamental.
Un moment de seamă în acest proces
l-a reprezentat reuniunea miniștrilor
de externe ai țărilor balcanice — pri
ma de acest fel din perioada postbe
lică — desfășurată anul trecut la Bel
grad. Cu acel prilej s-a realizat un
acord de principiu privind instituționalizarea reuniunilor miniștrilor
de externe și s-au convenit o serie
de înțelegeri privind organizarea al

tor întîlniri la nivel ministerial sau
de experți. Concretizind programul
acestor intilniri. reuniunea de la
Tirana, de la începutul acestui an.
a adjuncților miniștrilor de externe
a stabilit un bogat calendar de ac
tivități in domeniul colaborării in
terbalcanice, primele intilniri desfășurindu-se. după cum s-a amintit,
în tara noastră și in Turcia.
Reuniunea de la București, care,
ca și cele precedente, s-a bucurat de
participarea tuturor celor șase țări
din regiune (Albania, Bulgaria, Gre
cia, Iugoslavia, România și Turcia),
a prilejuit un schimb larg de opinii
privind stadiul actual al cooperării,
economice și comerciale, precum și
evidențierea dorinței comune a sta
telor balcanice de a transpune in
practică recomandările și concluziile
reuniunilor miniștrilor. .. economiei,
desfășurate la Ankara, precum și a
celei ministeriale privind cooperarea
industrială și transferul de tehnolo
gie, de Ia București. S-a subliniat, in
același timp, necesitatea de a se
conveni măsuri concrete pentru pu-'
nerea in valoare, fără intirziere, a
importantului potențial de care dis
pun țările balcanice pentru dezvol
tarea relațiilor lor economice și co
merciale, pe o bază reciproc avan
tajoasă, în conformitate cu priorită
țile, posibilitățile, interesele, legisla
ția în vigoare din fiecare țară și obligațiile lor internaționale.
Documentul adoptat la incheierea
reuniunii menționează. posibilitățile
pe care le oferă o conlucrare mai
ștrînsă între organismele guverna
mentale care coordonează activitatea
de comerț exterior, precum și rolul
crescînd pe care camerele de comerț
și industrie din țările balcanice tre
buie să-l aibă in extinderea și diver
sificarea schimburilor economice și
comerciale,
pentru
intensificarea
contactelor și întilnirilor intre oa
menii de afaceri, specialiști și ex
perți. inclusiv din domeniul financiar-bancar.
în cursul reuniunii de la București
au fost avansate numeroase propu
neri privind organizarea, în viitorul
apropiat., a . unor reuniuni pe proble
me ale dezvoltării cooperării econo
mice și comerciale între, țările bal
canice. Se are. astfel. în vedere con
vocarea unor intilniri, cum ar fi :
reuniunea reprezentanților camere
lor de comerț și industrie din țările
balcanice, pentru dezbaterea căilor
și mijloacelor privind o cooperare

mai strînsă între ele, inclusiv posi
bilitatea înființării Camerei Balca
nice de Comerț și Industrie; o reuni
une de experți pentru examinarea
problemei barierelor comerciale și a
măsurilor posibile pentru promova
rea schimburilor comerciale ; ana
lizarea posibilităților de realizare a
turui mecanism de arbitraj pentru
diferendele comerciale între firme din
țări balcanice : reuniuni de experți
p.entru promovarea cooperării în do
meniul mașinilor-unelte, echipamen
telor hidraulice și pneumatice ; exa
minarea posibilităților de cooperare
în producția, comercializarea și vinzarea autovehiculelor și a pieselor de
schimb, precum și în producția ali
mentară ;
promovarea
cooperării
bancare și financiare in regiune, etc.
Participanții au considerat nece
sară examinarea în viitor a posibili
tății instituirii unui cadru permanent
pentru desfășurarea procesului
de
cooperare economică și comercială,
care să sprijine realizarea unor pro
iecte concrete de cooperare intre ță
rile balcanice în domenii de interes
reciproc.
S-a apreciat, totodată, utilitatea
organizării, la fiecare doi ani, de re
uniuni ale reprezentanților ministe
relor economiei sau comerțului exte
rior, similare cu actuala reuniune de
la București, în vederea evaluării re
zultatelor obținute în cooperarea
economică și comercială interbalcanică și examinării unor măsuri de
promovare, în continuare, a acestei
cooperări.
Atmosfera de lucru în care s-a des
fășurat reuniunea de la București,
diversitatea propunerilor, caracterul
lor concret au pus în lumină evoluții
semnificative spre statornicirea unui
climat nou, de natură să stimuleze
înaintarea pe calea instituționalizării
colaborării multilaterale in Balcani.
Toate acestea reliefează și mai mult
însemnătatea pe care ar avea-o
transpunerea în fapt a propunerii
României de a se organiza o intil
nire la nivel înalt a țărilor balca
nice, menită să aibă un rol hotărîtor în dezvoltarea înțelegerii și cola
borării, in întărirea securității și pă
cii în această regiune — obiective
pentru realizarea cărora tara noastră
a militat și militează consecvent, cu
încrederea că aceasta corespunde ne
deplin intereselor tuturor popoarelor
din regiune, cauzei păcii și secu
rității în Europa și in întreaga lume.

Radu BOGDAN

Oficialități și oameni de afaceri au apreciat în mod deosebit
varietatea și calitatea produselor prezentate
MOSCOVA 6 (Agerpres). — Ni
colae Chilie transmite : Expoziția
comercială
de
la - Complexul
„VDNH", din Moscova, in cadrul
căreia se prezintă cele mai noi reali
zări tehnico-științifice ale țărilor
membre ale C.A.E.R. și ale' R.S.F.
Iugoslavia, a fost vizitată de Nikolai
Rîjkov, președintele Consiliului de
Miniștri al U.R.S.S. Premierul so
vietic, vizitînd pavilionul românesc,
a apreciat in mod deosebit produ
sele bazate pe tehnologii de virf
expuse, cum sint cele ale tehnicii
de calcul, transmiterii de date, in
stalații pentru controlul nedistructiv
cu laseri pentru produsele destina
te centralelor electrice și pentru con
trolul nedistructiv cu ultrasunete
ș.a.

BAGDAD (Agerpres). — Sub pa
tronajul președintelui Saddam Hus
sein s-a deschis cea de-a 26-a ediție a Tîrgului Internațional de la
Bagdad.
Republica Socialistă România ex
pune o gamă largă de produse de
nivel tehnologic ridicat și calitate
superioară din domeniile construc

Suprafața : 824 292 kmp.
Populația : 1,5 milioane locui
tori, din care 80 000 albi.
nală, cerind namibienilor să se
unească in jurul organizației pe
care o conduce, pentru edificarea
unei țări independente, și prospe
re. De asemenea, au fost definiti
vate procedurile legate de desfășu
rarea scrutinului. finind seama de
faptul că Namibia are un teritoriu
imens (824 292 kmp) și că numeroa
se localități sînt situate la mari
distanțe una de alta, s-a hotărit
ca. scrutinul să aibă loc în cadrul
a 357 de centre de vot, din
tre care 131 de centre mobi
le. Grupul de observatori ai
O.N.U. va supraveghea operațiu
nile de votare, pentru a asigura
un climat de liniște și a da posi
bilitatea exprimării nestingherite a
voinței poporului namibian. Vor fi
prezenți, de asemenea, reprezen
tanți ai grupului țărilor nealinia
te, ai Organizației Unității Afri
cane și a! altor cercuri internațio
nale dornice să contribuie la des
fășurarea unor alegeri libere și
drepte. Toate buletinele vor fi cen
tralizate in cadrul a 23 de cen
tre regionale. Rezultatul scrutinu
lui urmează să. fie comunicat după
72 de ore de la închiderea urnelor
și validat de reprezentantul special
al secretarului general al O.N.U.
pentru Namibia, Martti Ahtisaari,
dacă va aprecia că alegerile s-ati
desfășurat- in condiții normale,
fără abuzuri sau ilegalități.
Cu toate acestea, numeroși ob
servatori politici țin să sublinieze
că perioada care a precedat ale
gerile nu a fost cîtuși de puțin o
perioadă de calip, că adeseori pro
cesul de decolonizare a Namibiei
a fost pus la grele încercări de
către autoritățile sud-africane. Nevrînd să se împace cu gindul că
trebuie să • renunțe la dominația
asupra teritoriului vecin, R.S.A.
a încercat pe toate căile să tergi
verseze aplicarea prevederilor pla
nului O.N.U. și, mai ales, să redu
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CONVORBIRI. Președintele Iranu
lui, Aii Akhbar Hashemi Rafsanjani,
l-a primit pe K. F. Katușev, minis
trul pentru relații economice exter
ne al U.R.S.S., care a efectuat o vizită oficială la Teheran. După cum
informează agenția T.A.S.S., părțile
au exprimat in cursul întrevederii
interesul pentru dezvoltarea relațiilor sovieto-iraniene.

PRIMIRE. Premierul Consiliului
de Stat al R. P. Chineze, Li Peng,
l-a primit pe ministrul afacerilor
externe al R. P. Bulgaria, Petăr
Mladenov, care efectuează o vizită
în China — informează agenția China Nouă. In cadrul convorbirii au
fost abordate aspecte ale relațiilor
dintre cele două țări.

COOPERARE. La Canberra s-au
deschis lucrările unui forum pe
teme ale cooperării economice in
regiunea . Asiei
și
Pacificului
(Ă.P.E.C.). La conferință, prima de
acest gen, iau parte reprezentanții
a 12 state din regiune.

NOUL GUVERN OLANDEZ.
Primul-ministru al Olandei, Ruud
Lubbers, a format luni noul gu
vern al țării-, care va depune jurămîntul marți. Blocul, format din
trei partide clericale, în fruntea
căruia se află actualul prim-mi• nistru, a obținut la alegeri numai
54 de locuri in Parlamentul OlanI dei, care numără 150 de deputați.
I De aceea, blocul respectiv a
recurs la coaliția cu Partidul MunI__________________
l

țiilor de mașini, mecanicii fine, electronicii, electrotehnicii, industriei
chimice, materialelor de construc
ții și industriei ușoare, prezentate
de 15 întreprinderi de comerț exte
rior.
Pavilionul țării noastre a fost vi
zitat de Mohammed Mehdi Saleh,
ministrul comerțului, care a apreciat
in mod deosebit varietatea și ca
litatea produselor prezentate de în
treprinderile românești. Și-a expri
mat, cu acest prilej, dorința dez-i
voltării in continuare a relațiilor co
merciale și de cooperare economică
dintre cele două țări.

LAGOS 6 (Agerpres). — La cea
de-a IX-a ediție a Tirgului Inter
național de la Lagos, țara noastră
participă cu un stand în care sint
prezentate produse ale industriilor
construcțiilor de mașini, electroteh
nice. chimice, petrochimice și a ma
terialelor de construcții. Standul
României a fost vizitat de oficia
lități algeriene, de numeroși oameni
de afaceri, care au apreciat varieta
tea și calitatea produselor pre
zentate.

Un pas hotărîtor pe calea independenței

Procesul de decolonizare a Na
mibiei, declanșat in urmă cu șapte
luni, prin trecerea la aplicarea în
» viață a Rezoluției 435 a Consiliului
de Securitate, intră în aceste zile
într-o etapă nouă, de importanță
deosebită pentru împlinirea aspira
țiilor de libertate ale poporului
namibian : începînd de astăzi și
pînă la 11 noiembrie vor avea loc
alegeri generale. Circa 700 000 de
persoane în vîrstă de peste. 18 ani
se vor prezenta în fața urnelor
pentru a desemna pe membrii
Adunării Constituante, căreia, îi va
reveni sarcina de a pregăti și a
proclama
independența . acestei
ultime colonii din Africa. DUpă 105
ani de doipinație străină, de imen
se jertfe și suferințe, poporul na
mibian și-a cucerit dreptul de a
decide prin alegeri libere asupra
propriului său destin, votul din
această săptămînă constituindu-se
intr-o adevărată avanpremieră a
mult așteptatului eveniment pro
gramat pentru 1 aprilie 1990, cind
deasupra Windhoekuiui se va
înălța drapelul noului stat inde
pendent.
Desigur, drumul spre acest mo
ment de răscruce în istoria Africii
de Sud-Vest nu a fost deloc ușor.
Hotărit să rupă lanțurile robiei
coloniale și să-și făurească o viață
nouă, poporul namibian a dus în
ultimele trei decenii o luptă eroică,
sub conducerea Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest
(S.W/A.P.O.). Din 1966, lupta pentru
independență a luat forfria înfrun
tării cu arma în mină, obligîndu-i
pe ocupanții sud-africani să bată
in retragere. Sub presiunea lovitu
rilor primite, a protestelor opiniei
publice mondiale, R.S.A. a trebuit
să ia loc la masa
tratativelor,
semriind bine cunoscutele acorduri
tripartite, din 22 decembrie 1988,
cu privire la reglementarea politi
că a situației din Africa de SudVest. Ea a fost nevoită, de aseme
nea, să subscrie la planul O.N.U.
referitor la proclamarea indepen
dențe! Namibiei, plan care prevede
încetarea luptelor, retragerea tru
pelor sud-africane și organizarea
de alegeri libere, sub control inter
național.
Dată fiind importanța deosebită
a scrutinului de azi pentru viito
rul poporului namibian, desfășura
rea sa a fost precedată de o inten
să campanie electorală și de o ac
tivizare fără precedent a forțelor
politice. După cum transmit agen
țiile de presă, în ultimele săptămini la Windhoek și în celelalte
localități ale teritoriului au avut
loc circa 100 de mitinguri, în ca
drul cărora cele zece partide înre
gistrate oficial și-au prezentat pe
larg opțiunile cu privire la calea
pe care o va urma Namibia. Ast
fel, luînd cuvîntul in mai multe
rinduri, Sam Nujoma, președintele
S.W.A.P.O., a lansat de fiecare
dată apeluri la reconciliere națio

bale în regiune, informează agenția
IRNA.
Anterior, Eliasson a vizitat Bag
dadul.

România la expoziții și tîrguri
internaționale

cil, care dispune de 49 de man
date in Parlament și care timp de
șapte ani s-a albit in opoziție.
DISCRIMINARE.
Autoritățile
S.U.A. au refuzat să acorde viza
de tranzit lui Luigi Cancrini,
membru al C.C. al Partidului Co
munist Italian, pe motiv că face
parte dintr-un partid comunist.
Cancrini dorea să vină în S.U.A.
de la Montreal (Canada) pentru
a lua avionul spre Italia. El a
adresat ministrului de externe al
Italiei cererea de a discuta această problemă cu autoritățile din
S.U.A.

ÎMPOTRIVA FLAGELULUI TO
XICOMANIEI. Peste 20 000 de per
soane, in majoritate tineri, au
participat Ia o demonstrație organi
zată Ia Roma împotriva toxicoma

Capitala: Windhoek, 120 000
locDitori,
Resurse naturale : diamante,
petrol, uraniu, mangan, tugsten,
vanadiu, cupru, plumb, zinc, aur,
germaniu, fosfați etc. Acestea
sint exploatate de trei corpora
ții străine : „Consolidated Dia
mond Mines" (filială a uneia
dintre cele mai mari societăți
transnaționale, „De Beers", cu
capital anglo-qmerican, care
realizează în Namibia circa un
sfert din producția mondială de
diamante), „Rossing Uranium
Ltd", cu capital britanic - cea
mai mare mină de uraniu din
lume - și „Tsumeb Corp.", cu
capital din S.U.A.
că influența S.W.A.P.O. în rîndul
maselor. Pentru atingerea acestui
scop, regimul de la Pretoria a re
curs la diverse manevre, incepind
'cu introducerea elementelor tero
riste „koevoet" în forțele de poli
ție locale și continuing cu organi
zarea de atentate împotriva unor
lideri politici cu vederi democrati
ce și lansarea unei campanii de ca
lomnii la adresa S.W.A.P.O. Ast
fel, cu numai șase zile înaintea
alegerilor, Roelof Botha, ministrul
de externe sud-african, a afirmat
in cadrul unei conferințe' de presă
desfășurate la Pretoria că forțe
ale S.W.A.P.O. s-ar fi infiltrat pe
teritoriul Namibiei, venind din
Angola, ceea ce a determinat
R. S.A. să pună în stare de alertă
întregul efectiv al trupelor sale de
la granița cu Namibia. Ulterior,
șeful diplomației sud-africane a
fost nevoit să retracteze acuzațiile
formulate, dovedindu-se astfel că
scopul urmărit fusese de ■ a ascuți
tensiunea în timpul scrutinului și
să împiedice obținerea majorității
absolute de către reprezentanții
S. W.A.P.O.
Ultimele evoluții vin să confir
me că neliniștea exprimată de co
munitatea internațională cu prile
jul recentelor dezbateri din Consi
liul de Securitate, al altor reuniuni
în legătură' cu încercările R.S.A.
de a influența rezultatele actualu
lui scrutin sînt pe deplin întemeia
te. Regimul rasist sud-african nu
pare să fi renunțat la ideea de a
păstra sub o formă sau alta con
trolul asupra imenselor bogății ale
subsolului namibian. Interesele le
gitime ale Namibiei cer insă să se
creeze toate condițiile pentru des
fășurarea unor alegeri corecte, ex
primarea liberă a voinței poporu
lui namibian, a dreptului său de a
trăi într-o țară independentă.

Nicolae N. LUPU

niei, flagel care continuă să facă
ravagii in Italia. Participanții au
cerut măsuri drastice de eradicare
a acestui flagel, pronunțindu-se
pentru adoptarea urgentă a proiectului de lege vizind lupta împotri
va consumului și. traficului cu droguri. Dezbaterea acestui proiect
urmează să înceapă la 21 noiem
brie în-Senat.
O CLĂDIRE ÎNALTA DE UN
KM ? în orașul brazilian Sao Paolo
— informează agențiile de presă —
urmează să fie construită o clădire
înaltă de un kilometru. Planurile
acestei
clădiri-gigant
au
fost
concepute de arhitectul japonez
Kiyonori Kikutake. Clădirea, după
cum se speră, va fi terminată pină
în anul 2000. Aici va avea loc un
congres internațional privind dezvoltarea mondială in secolul XXI.
O BRUSCA RĂCIRE A VREMII
în Europa occidentală a determinat
primele căderi de zăpadă in Bavariă superioară și in regiunile mun
toase .ale Austriei. Scăderile de
temperatură sub 0 grade au dus la
masive căderi de zăpadă in Alpi,
în unele regiuni grosimea zăpezii
depășind un metru.
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Descifrarea mecanismului care răspunde de divizarea
celulelor țesutului uman
WASHINGTON 6 (Agerpres). — Specialiș
tii de la Centrul de
biologie experimentală
dtn orașul Shroosbery
(statul Massachussets)
au anunțat descope
rirea unui
fenomen
care ar putea deveni
epocal in studierea
biologiei celulei și

combaterea canceru
lui : descifrarea meca
nismului care răs
punde de divizarea ce
lulelor țesutului uman
in general și de dez
voltarea celulelor ner
voase. Unul dintre au
torii descoperirii, Ri
chard Valley, a decla
rat presei că, acuni,

oamenii de știință vor
putea lua sub control
procesul
necunoscut
pînă in prezent al divizării haotice a celu
lelor, observat in boIile canceroase. Dar —
consideră specialiștii
— pentru verificarea
finală a descoperirii
vor fi necesare incă
studii
suplimentare.
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