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în înfîmpinarea Congresului al XlV-lea

al partidului, în spiritul orientărilor

si indicațiilor formulate
■> ■>.

de tovarășul Nicolae Ceausescu.>   5

ANGAJARE SI RĂSPUNDERE MUNCITOREASCA PENTRU 
ÎNDEPLINIREA exemplara a sarcinilor economiceAcum, in aceste zile în care, în pregătirea Congresului al XlV-lea al partidului, se desfășoară conferințele organizațiilor județene de partid, un moment cu semnificații deosebite l-a constituit prezența la Con- fefința organizației municipale de partid București a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, nou prilej pentru comuniști, pentru locuitorii Capitalei de a-și exprima sentimentele de nețărmurită stimă, prețuire și recunoștință față de grija statornică pe care secretarul general al partidului o poartă înfloririi necontenite a Capitalei, a întregii țări, creșterii calității vieții poporului nostru.Cu un larg interes, întregul partid, Întregul popor au luat cunoștință de ampla Cuvîntare a tovarășului Nicolae Ceaușescu — remarcabilă contribuție la analiza concretă a stadiului indeplinirii sarcinilor economice, a modului în care organele și organizațiile de partid se achită de răspunderile ce le revin, la stabilirea sarcinilor și orientărilor activității viitoare, menite să determine , dezvoltarea și progresul pe mai departe ale vieții economico-sociale în Capitală și în întreaga țară, potrivit prevederilor istoricelor documente ce vor fi adoptate de marele forum al comuniștilor români. Desfășurată imediat după vizita de lucru întreprinsă de tovarășul Nicolae Ceaușescu in mai multe unități economice din Capitală, expresie a dialogului permanent al secretarului general al partidului cu oamenii muncii, cu întregul popor, Conferința prganizației de partid București a pus încă o dată în evidență hotărîrea nestrămutată a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii care trăiesc și își desfășoară activitatea în cel mai mare oraș al țării de a acționa cu mai mare răspundere și abnegație revoluționară pentru îndeplinirea minu-

natelor programe pe care le avem pentru toate domeniile de activitate. Așa cum a reieșit din desfășurarea Conferinței municipale de partid București, ca și a celorlalte conferințe județene, colectivele de oameni ai muncii intimpină cu rezultate de seamă Congresul al XlV-lea al partidului, pretutindeni existînd o mobilizare exemplară pentru a spori zi cu zi rodnicia muncii, pentru a raporta noi și noi succese de prestigiu in marea intrecere socialistă. „La Congres — arăta secretarul general al partidului — vom face bilanțul dezvoltării generale a patriei noastre în cei 45 de ani care au trecut de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și vom putea să subliniem marile realizări in dezvoltarea socialistă, in transformarea României, dintr-o țară slab dezvoltată, intr-o țară industrial-agrară inaintată, intr-o țară socialistă in plin progres, in care se realizează tot mai bine principiile de bază ale eticii și echității socialiste, de dreptate, de adevărată egalitate intre toți cetățenii patriei noastre".în contextul sarcinilor economice, care revin Capitalei, dar și pe planul mai larg al întregii economii naționale, tovarășul. Nicolae Ceaușescu a insistat asupra necesității indeplinirii neabătute a obiectivelor dezvoltării economico- sociale, a tuturor sarcinilor de plan. Aceasta, cu atit mai mult cu cit, așa cum s-a desprins pe parcursul recentei vizite de lucru din Capitală, au fost relevate multe lucruri bune, dar s-a constatat că mai sint multe de făcut pentru o mai bună’ organizare și valorificare superioară a mijloacelor tehnice, a materiilor prime și materialelor și, mai cu seamă, a forței de muncă, a capacității creatoare a muncitorilor, tehni

cienilor și inginerilor. în această privință, s-a apreciat că, printr-o mai bună organizare a procesului de producție, a fluxului de fabricație, prin măsurile de modernizare tehnologică, poate fi obținută o creștere de citeva ori a producției. Dar este vorba nu numai de o sporire cantitativă, ci de ridicarea calității și performanțelor produselor printr-o mai strînsă conlucrare între cercetare, învățămînt și producție, astfel incit tot ce se realizează să fie la un nivel tehnic și competitiv ridicat, de talie mondială.Cu deosebire s-a insistat asupra spiritului de răspundere revoluționară în care trebuie să se acționeze pentru buna organizare a producției, sub toate aspectele, astfel incit in fiecare întreprindere, la fiecare loc de muncă activitatea să se desfășoare nestînjenit, in ritmuri dintre cele mai înalte. în această privință, secretarul general al partidului a atras atenția asupra obligațiilor și rolului important ce revin ministerelor și aparatului de stat, care trebuie să lichideze cu desăvîrșire birocratismul, starea de tărăgănare a lucrurilor și să se ocupe efectiv, pină la capăt, de soluționarea la timp a tuturor problemelor pe care le ridică și le vor ridica continuu viața, construcția și dezvoltarea in ritm intens a patriei noastre în perioada viitoare.Așa cum cu Îndreptățire sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, înfăptuirea neabătută â programelor de dezvoltare economico-socială depinde în primul rind de oameni, de implicarea lor conștientă în făurirea cu succes a noii orînduiri sociale, de competența dovedită în procesul complex de așezare a întregii activități pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. Pu- nind în centrul atenției aceste pro-
Rolul fundamental, hotărîtor

al proprietății socialiste
în dezvoltarea agriculturii
Intreaga strategie a construcției socialiste din țara noastră este străbătută ca un fir roșu de concepția revoluționară a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind rolul fundamental, hotărîtor al proprietății socialiste, a Întregului popor, în edificarea noii orinduiri. în contextul in care, in confruntarea de idei contemporană, în unele țări socialiste se pune în discuție insăși existența proprietății socialiste, de stat și cooperatiste, în- magistrala Expunere rostită la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu accentua cu tărie faptul că „este necesar să evidențiem cu putere, in intreaga noastră activitate teoretică, poli- tico-educativă, rolul determinant al proprietății socialiste, de stat și cooperatiste, in realizarea marilor progrese, in dezvoltarea generală a României...", faptul că „numai și numai marea proprietate asigură dezvoltarea generală a societății noastre socialiste — ca, de altfel, a oricărei societăți — și trebuie să facem totul pentru asigurarea întăririi și dezvoltării continue a marii proprietăți socialiste".Experiența dobîndită în dezvoltarea agriculturii noastre socialiste confirmă cu puterea de netăgăduit a faptelor justețea politicii partidului și statului nostru privind dezvoltarea și consolidarea permanentă a

proprietății socialiste, de stat și cooperatiste — care se îmbină armonios — ca fundament trainic și unic al înfăptuirii obiectivelor noii revoluții agrare. Ne vom referi concret la două asociații economice in- tercooperatiste, respectiv la cea de creștere și îngrășare a tineretului taurin-Scînteia și la asociația de creștere a găinilor ouătoare Smirna, din județul Ialomița, din sectorul zootehnic, domeniu în care, așa cum sublinia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul „Zilei recoltei" din acest an, este necesar ca prin îmbunătățirea radicală a întregii activități să se asigure în cițiva ani realizarea obiectivelor noii revoluții agrare, așa cum s-a reușit în acest an în sectorul producției vegetale. Rezultatele de producție, economice și financiare deosebite ale acestor două asociații, ca forme de organizare superioară a proprietății socialiste cooperatiste din agricultură, dovedesc cu temeinicie marile posibilități ce există pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare 'în domeniul zootehniei. Este tocmai ceea ce au demonstrat participanții — cadre de conducere de la Consiliul Unic Agroindustrial Grivița, din cooperativele agricole asociate și de la cele două asociații — in cadrul dezbaterii organizate de redacție cu sprijinul Comitetului Județean Ialomița al P.C.R.

bleme, secretarul general al partidului a adus implicit o critică aspră concepțiilor care tind să subestimeze rolul omului muncii in procesul dezvoltării economice, subli- , niind că mașinile sint realizate de oameni și că, oricît de bună ar fi o mașină sau alta, trebuie să se înțeleagă că oamenii constituie și vor constitui forța hotărîtoare, factorul decisiv al dezvoltării patriei, al făuririi socialismuluiDe bună seamă, tare economică și privită numai sub ci, așa cum se precizează și în documentele pentru marele forum comunist al patriei, esențială este și in viitor dezvoltarea intensivă, calitativă a activității economico-sociale. De aceea secretarul general al partidului sublinia în acest sens că este necesar să se acorde o mai mare a- tenție problemelor productivității, creșterii eficienței și rentabilității e- conomice, in toate sectoarele acțio- nindu-se pentru afirmarea neabătută a principiilor autogestiunii și autofinanțării, pentru funcționarea tuturor unităților economice pe principiul bugetelor proprii de venituri și cheltuieli. Orientarea fermă spre laturile calitative, de eficiență ale producției este determinată de rațiunea fructificării superioare a muncii sociale, a valorificării depline, in folosul poporului și al patriei, a potențialului tehnic, material șt uman creat în anii luminoși care au urmat Congresului al IX-lea al partidului.Pentru că, așa cum a demonstrat In mod constant politica partidului nostru, scopul măsurilor și acțiunilor întreprinse pentru dezvoltarea puternică a economiei, pentru sporirea producției și a eficienței economice ii reprezintă îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață ale oamenilor, ridicarea bunăstării întregului popor. Este contextul in care secretarul general al partidului a insistat asupra necesității de a se acorda o mai mare atenție problemelor bunei aprovizionări și soluționării la timp a problemelor de muncă, dar mai cu seamă de viață ale tuturor oamenilor muncii. Astfel, s-a precizat, că există condiții pentru deplina satisfacere a necesităților de consum ale tuturor locuitorilor. Conform prevederilor a- doptate țională, lunar carne ;mii tone pe întregul an. Ceea ce se cere acum este ca organizația de partid a municipiului, consiliul popular, ministerele să a- corde atenția necesară bunei orga-

și comunismului, întreaga dezvol- socială nu este aspect cantitativ,

Marea Adunarese23—25 miideîn Capitală circa aceasta înseamnă 280—300 pe întregul an.i acum este ca
Na- livrează tone

(Continuare in pag. a IlI-a)

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe redactorul-șef al publicației franceze 

„La Revue Parlementaire"Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri, 10 noiembrie, pe Norbert Lemaire, redactor-șef al publicației franceze „La Revue Parle- mentaire".Cu acest prilej, președin tele Nicolae Ceaușescu a acordat un interviu pentru publicația „La Revue Parlementaire".

SOCIALISMUL, 
calea dezvoltării libere, 

independente â popoarelorDestinul socialismului — subiect de actualitate în confruntarea contemporană de idei — constituie una dintre marile teme aprofundate în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară lărgită a Comitetului Central al partidului. Această temă, a cărei importanță se dovedește a fi fundamentală pentru prezentul și viitorul omenirii, este analizată in mod obiectiv, pe baza legități- lor dezvoltării sociale.De mai multă vreme, așa cum a subliniat secretarul general al partidului nostru, „se menține și chiar .se accentuează contradicția fundamentală dintre socialism și capitalism". Desigur, istoria a demonstrat importanța conviețuirii pașnice între țările cu orînduiri sociale diferite. în magistrala sa Expunere, tovarășul Nicolae Ceaușescu relevă necesitatea afirmării puternice a noii gîndiri în politica internațională, a unei noi abordări a problemelor lumii contemporane. Sint relevat#, în acest sens, o serie de cerințe esențiale, intre care : promovarea unei politici înte- -'meiate pe înțelegerea clară a faptului că. în condițiile actuale, un război mondial este de neconceput, deoarece el s-ar transforma inevitabil- intr-o conflagrație nucleară distrugătoare, care ar pune in pericol insăși existența speciei umane ; asigurarea colaborării pașnice intre statele cu sisteme sociale diferite, a întrecerii pașnice între socialism și lișm ; renunțarea atît Ia nucleare, la orice arme degere în masă, cit și, in general, la folosirea forței pentru reglementarea litigiilor dintre state, a problemelor care confruntă omenirea în ansamblu, soluționarea lor numai și numai prin negocieri ; respectarea neabătută a independenței, suveranității șl integrității tuturor țărilor ; instaurarea unei noi ordini economice și financiare internaționale, întemeiată pe egalitate și echitate; democratizarea autentică a relațiilor internaționale, prin participarea activă, in condiții de deplină egalitate, Ia rezolvarea problemelor mondiale, a tuturor statelor lumii, fără nici o- deosebire, Tovarășul Nicolae Ceaușescu a

capita- armele distru

/

arătat : „Aceasta reprezintă calea supraviețuirii omenirii, a vieții pe planeta noastră !“Coexistența pașnică a celor două sisteme reprezintă o problemă dintre cele mai complexe; principiile coexistenței pașnice nu afectează, ci, dimpotrivă, protejează, garantează opțiunea liberă a popoarelor pentru sisteme social-politice diferite, pentru moduri de viață animate de valori deosebite. Pentru că o serie de valori fundamentale, de importanță vitală pentru dezvoltarea omenirii, nu pot să facă obiectul tratativelor. Așa cum a subliniat cu tărie conducătorul partidului și statului nostru, „socialismul, progresul economico-social, libertatea și independența popoarelor nu sint negociabile !“.In concepția partidului nostru, secretarului său general este neacceptat așa-zisa • • • • zare a raporturilor cialism și capitalism mondial". Pentru că heacceptat capitularea în pitalismului, renunțarea de clasă pentru lichidarea _________rii și asupririi, pentru realizarea societății dreptății și egalității sociale. 
„După cum arată viata — se relevă în Tezele pentru Congresul al XlV-lea al partidului — clasele ex
ploatatoare nu renunță la ideologia 
lor șt nici măcar nu afirmă că ar fi 
dispuse să-și schimbe concepțiile. De 
altfel, este un adevăr axiomatic că 
nici nu poate exista o lume fără idei; 
aceasta o demonstrează întreaga is
torie a umanității. Desigur, important 
e ce idei se înfruntă, ce idei înving și influențează dezvoltarea socială. 
Evident, dacă partidele comuniste ar 
renunța la ideile lor, la ideologia re
voluționari. n-ar face decit să deschi
dă calea ideologiei exploatatorilor, 
ficind pe plai forțelor reacționare 
interesate să perpetueze vechea orln- 
duire, inechitatea și asuprirea so
cială".Intensificarea luptei ideologice este o necesitate obiectivă in condițiile în care capitalismul acționează pentru proliferarea politicii de exploatare și jefuire a țărilor sărace, de amestec, in treburile lor interne. In aceste con-

a. de „dezideologi- dintrePe sint fața cala lupta exploată-
so- plan de

diții se adincește înrăutățirea situației economice a țărilor in curs de dezvoltare, ca urmare, printre altele, a agravării crizei datoriilor lor externe. Totodată, se accentuează deteriorarea situației economice mondiale, ceea ce afectează, într-o măsură mai mare sau mai mică, toate zonele lumii. Toate aceste procese și fenomene negative sint bariere, în calea împlinirii aspirațiilor de dezvoltare, libertate șl independență ale tuturor popoarelor. .'Este necesar, in același timp, să se țină seama de faptul că imperialismul nu și-a schimbat natura sa agresivă. Dimpotrivă, scoate la iveală manifestări noi, forme noi in încercările de destabilizare a țărilor socialiste. Este semnificativ, in aoest sens, faptul că o serie de cercuri reacționare își activizează propaganda pentru a „demonstra" atotputernicia capitalismului și a prezice o apropiată dispariție a socialismului.In unele țări socialiste, în procesul revoluționar de mare amploare al edificării noii orînduiri, au apărut și greutăți, s-au manifestat și o serie de greșeli. Ele nu se datorează insă, așa cum pe bună dreptate a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, socialismului; dimpotrivă, exprimă abateri de la principiile socialismului științific, de la legitățile dezvoltării sociale. Dar ideologia capitalistă, profitînd de existența lor, s-a grăbit să le exacerbeze atit proporțiile, cit și consecințele. S-a ajuns la preluarea din arsenalul „războiului rece" a unor practici învechite și condamnate de istorie. Sint denigrate popoarele care făuresc socialismul. Sint denaturate realitățile din țările socialiste; Se incearcă. prin propagarea da idei reacționare și prin mijloace poli- tico-economice, să fie abătute din drumul lor țări care edifică nouă orînduire socială.De măi multă vreme, secretarul general al partidului nostru a atras atenția asupra iluziilor ce pot să indice un drum greșit spre viitor. Se referea, desigur, la cei care. întreză-
(Continuare in pag. a V-a)

1N PREGĂTIREA CONGRESULUI AL XIV-LEA AL P.C.R.

ÎNTRO ATMOSFERĂ DE PUTERNICĂ UNITATE ÎN JURUL
PARTIDULUI, AL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Conferințe ale organizațiilor

județene de partid
IN PAGINILE II Șl III

COMUNISTUL, OM AL ATITUDINII REVOLUȚIONARE

Superioritatea 
proprietății 

obșteștiRedacția : Care a fost rațiunea ce s-a urmărit prin înființarea celor două asociații economice inter- cooperatiste de creștere a animalelor ?Corne! Elefterescu, președintele Consiliului Unic Agroindustrial Grivița: înființarea celor două asociații se înscrie firesc în cadrul preocupării permanente a conducerii partidului nostru privind perfecționarea, ca un proces legic, a formelor de proprietate socialistă, de stat și cooperatistă din agricultură. Cele șase cooperative agricole din consiliu — Scinteia, Iazu, Smirna, Grivița, Miloșești și Traianu — și-au pus problema dezvoltării sectorului de creștere a animalelor, care in urmă cu 10—15 ani avea o pondere scăzută în totalul producției agricole globale. In ca privește îngrășarea tineretului taurin și creșterea găinilor ouătoare, în locul fermelor de creștere în sistem gospodăresc unitățile agricole au optat pentru asocierea în cadrul unor complexe moderne, de tip industrial, care prezintă multiple

Și
avantaje. Aș menționa că însăși crearea consiliilor unice agroindustriale de stat și cooperatiste, ca formă superioară de organizare teritorială in agricultură, prezintă un cadru optim pentru asocierea și cooperarea între unitățile componente în scopul creșterii producției agricole.Isao Mogoș, președintele Cooperativei Agricole de Producție Iazu : Ajunsesem la concluzia că pentru a spori veniturile și a asigura dezvoltarea cooperativei trebuie să creștem și găini ouătoare și taurine la îngrășat. Problema era dacă s-o facem în sistem gospodăresc, cu forțe proprii, sau să ne asociem cu unitățile vecine pentru a crea unități puternice de producție. Adunarea generală a cooperatorilor a decis pentru ultima soluție, care s-a dovedit a fi și cea mai avantajoasă.Dumitru Năstase, președintele Cooperativei Agricole de Producție Traianu : Cooperativa noastră ajunsese la o avere obștească însemnată, care îi permitea să investească pentru dezvoltarea creșterii animalelor. Participînd la crearea celor două asociații obiectiv, deși cooperatori nu ciațiile sint în lor. Acum, cînd anual încasăm cota

s-a realizat acest la început unii din au înțeles că șl aso- fapt tot proprietatea

ce ne revine din beneficiile realizate de asociații, cu toții sint de acord că aceasta ne-a ajutat să rim averea obștească.Gheorghe Mandu, directorul ciației de creștere și îngrășare neretului taurin Scinteia : In ____ ,adunarea generală a reprezentanților celor șase cooperative agricole participante a hotărît înființarea aspeiației. Costul investiției a fost de 32 milioane lei, banii fiind asigurați in totalitate din fondurile proprii ale unităților componente. în 1977 complexul a fost dat în producție cu- o capacitate de 7 000 capete și un efectiv mediu rulat anual de 12 000 capete tineret taurin la îngrășat. Rezultatele noastre monstrează convingător că asociația este o formă superioară de organizare specializată a proprietății cooperatiste, care valorifică cel mai bine toate condițiile agriculturii socialiste.Constantin Ungureanu, directorul Asociației economice intercoopera- tiste de creștere a găinilor ouătoare Smirna. Costul complexului, dat in producție în primăvara anului 1979, a fost de 21 milioane lei. Peste 11 milioane s-au asigurat din fondurile proprii ale unităților asociate, iar circa 10 milioane din credite

spo-Aso- a ti- 1975,

de-

(Continuare in pag. a IV-a)

în prima parte a lunii noiembrie dealurile subcarpatice, aici, in Berea județului Buzău,, par că ard — viile și pădurile sint de aramă lustruită, mai ales cind scapă ele din brațele cețurilor ș.i le mingile pe frunte soarele. în- tr-o astfel de zi. cu soare rostogolit pe coaste de deal, am străbătu): drumul din Berea, printre sonde, spre Bărbuncești, la intîl- nire cu membrii brigăzii petroliere mult lăudate la sediul schelei. Ni se spusese că rezultatele muncii .petroliștilor de la Bărbuncești ca, de altfel, ,<de toate cele 7 brigăzi schelei (dar mai ales Bărbuncești) nu sint la demîna oricui, că. aici,muniștii sint apreciați după cum trăiesc șj muncesc, după rezultatele activității tuturor tovarășilor lor de muncă. Afirmație pe care noi am socotit-o bogată în înțelesuri. Și am vrut să facem cunoștință mai îndeaproape cu aceste înțelesuri. Printre cei care ne-au a- jutat să le descifrăm — secretarul comitetului de partid, maistrul Constantin Panait. Dinsul a ținut să sublinieze, in această privință. că fiecare organizație de bază din schelă, constituie, de fapt, o forță politică în stare să mobilizeze, în fiecare sector de muncă, prompt, colectivele

respective la îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan. Dovadă, rezultatele cu care se prezintă, la ora actuală, întregul colectiv al schelei. „Și aceasta prin plus de spirit organizatoric, prin plus de competență profesională pusă direct în lucrare, acolo, la

Vorbea frumos secretarul comitetului de partid. Asta ne-a îndemnat mai in adincul La brigada de cești, sondorul Andrei ne-a vorbit, la rîn- dul lui, despre răspunderea comunistului în întronarea unui climat de
să intrăm lucrurilor, la Bărbun- Constantin

tru a-1 aduce la suprafață, de la 3 000 metri adîncime, este nevoie nu numai de instalații utilaje moderne, ci ales de oameni pregătiți profesional, aici, la Bărbuncești avem asemenea oameni și, totodată, și instalații bune
Și mai bineȘi

f

Prin puterea de creațiela ale la în- co- a faptelor de muncă
fiecare sondă, prin impunerea, deci, a noului tehnic și științific pentru obținerea unei extracții mai mari de țiței și gaze — ne spunea interlocutorul nostru. Pentru că noul nu are timp să aștepte, pentru că- orice rămi- nere in urmă se regăsește nu numai la nivelul producției, ci, in primul rind. in nivelul nostru de viață, de pregătire și competență profesională. Comuniștii sint cei chemați să dea exemplu de activitate creativă. Și ca petroliști și ca oameni a căror faptă se dovedește a fi demnă de urmat".

desăvirșită disciplină in producție și în viață, in general. „Prin tot ce face — ne explica interlocutorul nostru — comunistul parcă spune : muncește ca mine, acționează ca mine, iată, fă in așa fel incit faptele tale să te recomande, să spună ele cine ești tu prinți e . oameni" ! Puțin mai tirziu, inginerul Nicolae Zahiu, directorul tehnic al Schelei -de Producție Petrolieră Berea,du-se la oamenii brigăzii de la Bărbuncești, spunea și el : „La Bărbuncești țițeiul nu țîșnește, cum se spune, ca în filme, dintr-o dată, impetuos. Pen-
referin-

avem. Contribuția acestor oameni nu se resimte numai pe planul efortului fizic, ci, îndeosebi, pe cel al creativității". Ne-am interesat Îndeaproape în legătură cu acest aspect. Intr-adevăr, la Berea, la mișcarea de inovații și invenții participă peste 300 de ingineri, subingineri, maiștri, tehnicieni, muncitori. Din lunga listă a inventatorilor am reținut doar citeva nume — Viorel Mihalcea, Gheorghe Bănică, Florin Gligor, Sorin Băjenaru, Ștefan Moldo- veanu... Și, in fruntea lor, inginerul Nicolae Zahiu.Nicolae Zahiu deci, pa-

sionat de creativitate însemnată profesională schelei, comunist, largi răspunderi economic in biroul comitetului de partid al schelei. Recomandat de directorul schelei, inginerul Florea Mateiu, ca om cu cele mai multe brevete de invenție din întregul colectiv muncitoresc de aici. „Vă spun eu lucrul acesta, pentru că el — știu eu bine — n-o să spună nimic ! — ne-a precizat directorul. Nu are o- biceiul să vorbească despre sine. Obicei bun, l-aș recomanda mai ales unora care se laudă fără temei. Zahiu nu este printre a- ceștia. Dimpotrivă. El tace și face și e modest. Vă spun eu, că știu, am experiență, oamenii buni nu după vorbă frumoasă arată ce sint, ci după cum trăiesc și muncesc. Și Zahiu este unul dintre aceștia, comunist de nădejde" 1 A- firmațiile directorului, a- proape cuvint cu cuvint, sună ca afirmațiile sondorului Constantin Andrei, amintite mai înainte. Lucrul acesta, fără îndoială, spune ceva, te trimite direct la o anumită semnificație, la un mod de gîn- dire sănătos... Inginerul Florea Mateiu ne-a arătat o vitrină amplasată în bi

inventică. de tehnică, om cu responsabilitate i în colectivul avind pe plan

(Continuare în pag. a V-a)
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CONFERINȚE ALE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID
Vibrantă și unanimă adeziune la propunerea privind reinvestirea tovarășului Nicolae Ceaușescu la cel de-al XlV-lea Congres 

în suprema funcție de secretar general al partidului — garanția fermă a împlinirii celor mai înalte idealuri de prosperitate 
și fericire ale poporului, a înaintării neîntrerupte a României pe calea luminoasă a socialismului și comunismului

SATU MARE TELEORMAN VASLUIConferința organizației județene de partid Satu Mare a constituit o puternică manifestare a hotăririi de nezdruncinat a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de pe aceste străvechi plaiuri românești de a urma neabătut politica științifică a partidului privind construirea socialismului pe pămintul României, a angajării lor patriotice, revoluționare de a înfăptui exemplar programele de dezvoltare economică și socială.La .deschiderea conferinței, tovarășul Paul Niculescu, membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al P.C.R., a adresat participanților, tuturor oamenilor muncii sătmăreni un vibrant salut revoluționar din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, calde felicitări pentru succesele obținute in industrie, agricultură, investiții, în toate domeniile de activitate, in perioada care a trecut de la Congresul al XlII-lea al partidului și urarea fierbinte de a acționa cu toată energia și dăruirea pentru a obține noi realizări de prestigiu în edificarea socialistă a patriei, pentru a realiza la un nivel calitativ superior mărețele obiective ce decurg pentru comuniștii sătmăreni din documentele Congresului al XlV-lea, de a ridica pe o treaptă nouă, la nivelul exigențelor actuale, întreaga activitate politico-ideologică și organizatorică. A fost relevată însemnătatea deosebită pe care au avut-o, pentru elaborarea la fața locului, cu comuniștii, cu oamenii muncii, a prograrrielor de dezvoltare economițo-so- cială în profil teritorial, vizitele de lucru efectuate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, pe plaiurile sătmărene, începînd cu prima vizită din anul 1965, cind, o dată cu țara, și pentru județul Satu Mare au fost stabilite perspective de dezvoltare fără precedent, devenite azi realitate.
Mindri de grandioasele realizări obținute 

In ultimul sfert de veac în dezvoltarea eco
nomico-socială o județului Satu Mare, in 
afirmarea plenară a capacității creatoare o 
oamenilor muncii, prin cuvintele vibrante ale 
tuturor participanților la dezbateri, intr-o 
indestructibilă unitate de cuget și simțire, 
s-â dat glas .voinței unanime a comuniștilor, 
a tuturor fiilor acestor locuri ca, la cel 
de-al XlV-lea Congres, în funcția supremă de 
s 2 creț ar general al partidului să fie reales 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai stimai 
și iubit fiu al națiunii, luptătorul ferm pentru 
triumful socialismului și comunismului, pa
triotul și revoluționarul exemplar care și-o 
consacrat și își consacră întreaga sa capa
citate de muncă progresului neîntrerupt al 
României, bunăstării întregului popor.wâteu prin documentele supuse dei-' baflM^Wnferinței. prin cuvintul tuturor participanților s-au exprimat adincul respect, nețărmurita stimă față de tovarășa Elena Ceaușescu, pentru prodigioasa sa activitate științifică, pentru contribuția adusă la dezvoltarea învățămintului și culturii, pentru înalta competență afirmată în elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a statului nostru.Darea de seamă a relevat pe larg succesele obținute in dezvoltarea economico- socială a județului atît in perioada care a trecut de la Corigresul al IX-lea al partidului — fondurile fixe au crescut de 7 ori, volumul producției industriale a sporit de 10 ori, iar cel al producției agricole de peste 3 ori, au fost create 65 mii noi locuri da muncă, s-au construit 56 de mii apartamente și locuințe noi —, cit și în ultimii cinci ani, cind s-au creat condiții ca pe ansamblul județului producția-marfă industrială anuală să ajungă la 20 miliarde lei, iar producția agricolă să fie dublată, în toată gceastă perioadă, «atenție deosebită s-a acordat elaborării șt înfăptuirii programelor de perfecționare a organizării și modernizarea producției, aplicîndu-se In unitățile productive circa 2 700 de măsuri cu efecte deosebite pe planul creșterii eficienței și a calității.In spiritul hotăririlor de partid și al prevederilor legii adoptate de Marea Adunare Națională, consiliile populare au aplicat măsuri de o deosebită importanță pentru îmbunătățirea organizării administrativ-te- ritoriale, reactualizarea schițelor de sistematizare a tuturor localităților, realizarea programelor de organizare și modernizare 
a comunelor și unităților agricole.In cuvintul lor, cel 20 de comuniști care au participat la dezbateri și-au exprimat deplina adeziune la documentele programatice pentru Congresul al XlV-lea al partidului, relevînd prin argumente și fapte convingătoare, desprinse din activitatea productivă și viața socială și politică, min- drla pentru succesele remarcabile obținute In anii socialismului, și îndeosebi după Congresul al IX-lea, angajamentul lor de a face totul pentru Întărirea In continuare a proprietății socialiste, pentru aplicarea fermă a principiilor socialismului, pentru înfăptuirea neabătută a politicii partidului nostru. O serie de vorbitori — intre care loan Diț, prim-secretar al Comitetului Municipal Satu Mare al P.C.R., Rodica Sabina Pușcaș, directoarea întreprinderii de Confecții „Mondiala", Valentin Moș, lăcătuș, secretar al comitetului de partid de Ia Fabrica de Excavatoare din cadrul Întreprinderii de Utilaj Minier, Floare Chilian, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea Textilă „Ardeleana", Maria Som- rak, secretar al Comitetului Orășenesc de partid Tășnad —, relevind însemnătatea ex

Din Hotărîrea privind susținerea propunerii 
ca tovarășul Nicolae, Ceaușescu să fie reăles 

secretar general al partidului
„Noi, participanții la Conferința de dare de seamă și alegeri a organiza

ției județene de partid Satu Mare, in numele comuniștilor ți al tuturor oamenilor 
muncii, susținem din adincul inimilor cu inalt respect și mindrie comunistă re
alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, Io cel de-al XlV-lea Congres, in su
prema funcție de secretar general al Partidului Comunist Roihân, exprimăm profun
dul atașament față de iubitul și înțeleptul nostru conducător, genial ctitor al 
celor mai grandioase ți luminoase infăptuiri din istoria patriei, dăm cea mai înal
tă apreciere contribuției sale determinante, fundamentale la elaborarea și reali
zarea cu neabătută fermitate revoluționară a politicii interne ți externe a parti
dului ți statului.

Prin gindirea ți acțiunea revoluționară, cutezătoare ți clarvăzătoare, de-a 
lungul a șase decenii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a afirmat pregnant puternica 
și inconfundabila sa personalitate, imprimind, după cel de-al IX-lea Congres al 
partidului, un spirit autentic-revoluționar, înnoitor intregii opere de edificare a 
societății socialiste in patria noastră, descătușind marile energii ale poporului, pen
tru punerea in deplină valoare a strălucitelor virtuți ale socialismului ca orinduire 
superioară oricăror altor forme de organizare socială din cite, au existat pină 
acum in istoria umanității*.

Candidații pentru organele centrale ale partidului:
Ion Badea, Maria Bradea, Floare Chilian, Maria Coziean, Iulian Hajdu, Con

stantin Horobeț, Paul Niculescu, Nicolae Pleșiță, Rodica Sabina Pușcaș, Constan
tin Stanca, Dionisie Struță, Iosif Varga.

cepțională pe care o are Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 24—25 octombrie a.c., pentru înarmarea partidului nostru, a întregului popor- cu o cunoaștere și înțelegere justă a realităților politice și _eco- nomico-sociale din lumea contemporană, au arătat că anumite măsuri luate în unele țări, sub pretextul perfecționării socialismului/ slăbesc în fapt pozițiile socialismului și deschid calea restaurării sub diferite forme a capitalismului. Ei au subliniat, totodată, că nu se poate vorbi de dezvoltarea socialistă cind se lichidează proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție, cind se promovează fără ezitare tezele a^a-zisei „economii de piață", cind se face loc practicilor lichidatoriste in viața politică. Arătind că stă în puterea comuniștilor, a colectivelor de oameni ai muncii de a asigura perfecționarea continuă a activității economico-sociale, a vieții politice, alți vorbitori — între care Ana Ster, prim-secretar al Comitetului Orășenesc de Partid Cărei, Carolică Vasile, prim-vicepre- ședinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular Județean, loan Simuțiu, directorul Direcției Agricole Județene, Gavril Lazăr, secretarul comitetului de partid de la mina Turț-Socla, loan Plugaru, președintele Uniunii Județene a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor — au arătat că trebuie să se acționeze cu toată hotărîrea pentru lichidarea rămînerilor in urmă in realizarea sarcinilor de plan, îndeosebi la producția fizică și la export, pentru înfăptuirea neabătută a sarcinilor privind programul de autoconducere și autoaprovizionare, pentru întărirea răspunderii consiliilor oamenilor muncii în conducerea activității productive, potrivit prevederilor legale. Un accent deosebit în cadrul dezbaterilor a fost pus, de către alți vorbitori — intre care Doru Radosav, directorul complexului muzeal județean, Ion Tilincă, președintele Consiliului Județean al Sindicatelor, Rodica Zi- man, membru în biroul Comitetului Județean Satu Mare al U.T.C., Liviu Groza, președintele Cooperativei Agricole de Producție Sanislău, Constantin Stanca, secretar al comitetului județean de partid — asupra necesității de a se acționa cu toată răspunderea, pentru ca în toate organele și organizațiile de partid activitatea politico- organizatorică, ideologică și cultural-educa- tivă să devină o puternică forță, capabilă să dinamizeze conștiința oamenilor muncii, să le dezvolte un larg orizont de cunoaștere, să determine participarea lor activă, exemplară la înfăptuirea programelor consacrate progresului multilateral al patriei socialiste. Referindu-se la una din sarcinile majore înscrise în Proiectul Programului- Directivă pentru Congresul al XlV-lea al partidului, Carol Fiilop, secretar al comitetului județean de partid, Floare Chilian, țesătoare, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea Textilă „Ardeleana", Gheorghe Darida, directorul I.E:E.L.I.F., au arătat că în toate întreprinderile trebuie să se acționeze cu hotărîre pentru valorificarea deplină a potențialului creator al oamenilor muncii.Numeroasele propuneri și sugestii făcute de participant au completat Hotărîrea. conferinței cu privire la principalele direcții de acțiune privind intensificarea activității politico-ideologice șl ridicarea ei la nivelul înaltelor exigențe formulate de recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R., mobilizarea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii pentru realizarea și depășirea indicatorilor cantitativi și calitativi in activitatea productivă pe anul 1990, pentru perfecționarea întregii munci politico-organizatorice. "Dind expresie înaltă gindurilor și sentimentelor tuturor comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din județul Satu Mare, participanții Ia conferință au adoptat o TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune :„In aceste momente înălțătoare, patriotice, delegații și invitații la Conferința organizației județene de partid Satu Mare, in numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din această străveche și înfloritoare vatră românească, își indreaptă gîndurilc cu emoție și profundă recunoștință către dumneavoastră, mult • iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, strălucit patriot și militant revoluționar, marele Erou al națiunii, personalitate de excepție a lumii contemporane, a mișcării comuniste și muncitorești, militant cutezător pentru cele mai nobile aspirații de independență, pace, libertate și colaborare internațională. Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, printr-o intensă muncă politico-organizatorică și educativă, de dezvoltare a conștiinței revoluționare, vom întări tot mai puternic legăturile dintre organizațiile de partid șl toți oamenii muncii, pentru ca, animați de același unic și măreț ideal, să Înfăptuim exemplar pină la Congres sarcinile ce ne revin și angajamentele anuale, care se concretizează intr-o producție-marfă industrială de 150 milioane lei, 180 milioane Iei producție pentru export, 20 milioane Iei prestări servicii către populație".
Intr-o impresionantă manifestare a dra

gostei ți recunoștinței față de partid, față 
de secretarul său general, participanții Io 
conferință au cerut delegațiior care repre
zintă organizația județeană de partid la 
marele forum al comuniștilor să voteze re
alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
funcția supremă in partid.

Sub semnul unțtății întregului popor în jurul partidului, al secretarului său general, Conferința organizației județene de partid Teleorman a dezbătut, în spirit critic și autocritic, activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid, adoptînd, în lumina documentelor programatice pentru apropiatul forum al comuniștilor români, măsuri politico-organizatorice șt educative în vederea dezvoltării economico-sociale mai puternice a județului în viitorul cincinal.Din partea conducerii partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a fost adresat conferinței, comuniștilor,. tuturor oamenilor muncii din județ, de către tovarășul Cornel Pacoste, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., un salut revoluționar, împreună cu urarea de a obține noi succese în muncă. S-a evidențiat faptul .că, sub impulsul gindirii novatoare, profund științifice, a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în perioada ce a urmat Congresului al IX-lea, România a cunoscut profunde transformări revoluționare, înregistrindu-se cele mai mari ritmuri de creștere a producțiilor industriale și agricole, care au asigurat ridicarea nivelului de trai material și spiritual al întregului nostru popor. Relevind rezultatele bune obținute și in județul Teleorman în toate domeniile de activitate, in salutul adresat conferinței a fost subliniată cerința ca lucrările acesteia să analizeze în profunzime, cu înaltă exigență neajunsurile manifestate in diferite sectoare, să stabilească măsuri eficiente pentru întărirea continuă a spiritului revoluționar, combativ, a disciplinei, în scopul sporirii aportului județului la dezvoltarea generală a țării.
Intr-o puternică unanimitate de gind, de 

simțire și voință, participanții la confe
rință au exprimat adeziunea fierbinte la 
istorica Hotărire a Plenarei C.C. al P.C.R. 
privind propunerea de realegere. Io cel 
de-al XlV-lea Congres, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in funcția supremă de 
secretar general al partidului, opțiune 
fermă a întregului partid și popor, chezășia 
continuării cursului politic înnoitor, revo
luționar, inaugurat la cel de-al IX-lea 
Congres al partidului, garanția sigură a 
inaintării neabătute a țării noastre pe 
drumul glorios al societății socialiste și 
comuniste.Dinamica dezvoltării puternice — economice, sociale și spirituale a județului —, rod al politicii partidului de înflorire a tuturor zonelor țării, a fost amplu analizată în darea de seamă. S-a relevat că aspirațiile de progres și bunăstare ale locuitorilor gu 1: jtftșț, «urtinuțu, ,.în perioada de după cel de-al IX-lea Congres al partidului, de un volum de investiții însumînd peste 55 miliarde lei. Ca urmare, valoarea producției industriale este de 337 ori mai mare decît in anul 1945, iar a celei agricole — de peste 10 ori. Au fost înregistrate, în această perioadă, ritmuri înalte de dezvoltare a industriei — de peste 10 la sută anual a celorlalte ramuri ale producției, creîndu-se 72 000 de noi locuri de muncă. Noile trăsături ale calității muncii și vieții oamenilor din județ se concretizează, printre altele, in creșterea de peste 4 ori a valorii mărfurilor desfăcute, în construirea a 32 000 de apartamente și 110 000 case noi, a noi școli, spitale, unități comerciala și de prestări servicii etc. Sint exemple concludente care demonstrează valabilitatea strategiei dezvoltării promovate de Congresul al IX-lea al partidului.Subliniindu-se realizările obținute de diferite colective de oameni ai muncii în cinstea Congresului al XlV-lea — în darea de seamă au fost analizate cauzele care au determinat unele restanțe la producția fizică și la export, iar in agricultură nu s-a reușit ca. peste tot, să se obțină producții în concordanță cu posibilitățile materiale și umane existente. S-a arătat că aceste nerealizări sint legate indisolubil și de deficiențele din stilul de muncă al unor comitete de partid municipale, orășenești, comunale și din întreprinderi, al unor membri ai comitetului județean de partid.Analiza partinică, pătrunsă de înaltă exigență și responsabilitate comunistă ce a caracterizat darea de seamă a fost continuată de cei 32 de participanți la dezbateri, care au aprofundat documentele programatice ale Congresului al XlV-lea, Referindu-se la orientările cuprinse in Tezele Congresului, ei au subliniat adevărul potrivit căruia conducerea de către partidul clasei muncitoare reprezintă o legitate a construcției socialiste. Tovarășii Ștefan Deculescu. prim-secretar al Comitetului Municipal de partid Alexandria, Gheorghe Jianu, secretar al comitetului de partid de la Combinatul de îngrășăminte Chimice Turnu Măgurele, Petre Badea, prim-secretar a! Comitetului, Orășenesc de Partid Roșiori de Vede, au reliefat creșterea rolului organelor și organizațiilor de partid în conducerea intregii activități economice, a muncii politico- ideologice. pentru întărirea spiritului de combativitate și dezvoltarea conștiinței revoluționare și patriotice a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii. Ei au insistat asupra necesității — subliniată și In darea de seamă — ca intr-un județ cu un detașament muncitoresc tînăr activitatea educațională să constituie principala modalitate de racordare a conștiinței la ritmurile și sensurile profunde ale transformărilor revoluționare din toate domeniile.Subliniind rezultatele, obținute în industrie, concretizate in sporirea producției, în îndeplinirea programelor de modernizare 

și realizarea de produse noi, tovarășii Liviu Coleșan, director al întreprinderii de Rulmenți Alexandria, Mihai Pleșa, secretar al comitetului de partid de la Schela de Producție Petrolieră Videle, Florea Turcu, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea de Țevi Sudate Zimnicea, Marcu Ionescu, secretar al Comitetului județean de partid. Dan Stoica, director al Antreprizei de Construcții Industriale Teleorman, au scos in evidență cauzele care au determinat ca la unele produse de mare importanță pentru economia națională să se înregistreze restanțe, să se depășească consumurile materiale și energetice. Ei au exprimat hotărîrea ca, prin îmbunătățirea întregii activități, să fie obținute rezultate mai bune in producție, la export, în activitatea de investiții, în creșterea eficienței economice.Referindu-se la sarcinile actuale din a-- gricultură, tovarășii Marian lagăr, director al întreprinderii Agricole de Stat Alexandria, Marin Nedea, președinte al Cooperativei Agricole de Producție Purani, Petre Boboc, directorul direcției agricole, Vasile Boncotă, director al Întreprinderii Județene de Execuție și Exploatare a Lucrărilor de îmbunătățiri Funciare. Gheorghe Beceanu, membru al Cooperativei Agricole de Producție Drăcșenei, au arătat că în anul 1989 s-au obținut cele mai mari producții de pină acum, care evidențiază justețea obiectivelor noii revoluții agrare, realismul prevederilor cuprinse in proiectul Programului-Directivă referitoare la dezvoltarea intensivă a agriculturii. Participanții la dezbateri au criticat neajunsurile care mai există în ceea ce privește încadrarea lucrărilor în perioadele stabilite, neasigurarea densităților optime și prelungirea lucrărilor de recoltare, nein- deplinirea planului la efectivele matcă, situații determinate și de faptul că activitatea din agricultură nu a fost Întotdeauna condusă cu răspundere de către organele și organizațiile de partid, de către birourile de coordonare a activității politico-organizatorice ale consiliilor unice agroindustriale.Creșterea preocupărilor pentru ridicarea nivelului calitativ al activității politico- ideologice și cultural-educative a fost examinată pe larg și în profunzime de către tovarășii Veronica Cornea, secretar al Comitetului județean de partid, Ion Huidumac, inspector general al inspectoratului școlar județean, Maria Istrati, director al Întreprinderii de Tricotaje Roșiori de Vede, Ion Ghergu, prim-secretar al Comitetului Municipal de Partid Turnu Măgurele, Margareta Lupu, secretar a! Comitetului Județean U.T.C., subliniindu-se că, în spiritul ideilor și exigențelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, organizațiile de partid, de masă și obștești, ceilalți factori educaționali trebuie Să acționeze terialist-dialectice a partidului nostru'Mes- pre lume și viață. Intrucît sint localități în care această activitate nu este bine organizată, s-a cerut să fie inițiate acțiuni permanente, clare și convingătoare, pentru eradicarea concepțiilor retrograde și obscurantiste, pentru întărirea încrederii omului nou în forțele sale, in capacitatea sa de cunoaștere și de transformare a realității înconjurătoare.Delegații au adoptat în unanimitate hotărîrea Conferinței județene de partid in eare sint cuprinse măsuri concret? menite să conducă Ia sporirea producției și eficienței în toate sectoarele. Se prevede, între altele, ca in anul 1990 să se realizeze o producție industrială în valoare de 24,2 miliarde lei, iar in agricultură se va acționa in vederea dublării pină în 1995 a producției față de cea prevăzută pentru anul viitor. ....Prin aplauze îndelungi, participanții la conferință au adoptat o TELEGRAMA ADRESATA C.C. AL P.C.R.. TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, in care se arată : „In numele comuniștilor, ai tuturor oamenilor muncii din Teleorman, participanții la Conferința organizației județene do partid vă aduc, mult stimate tovarășe Nieolae Ceaușescu, un respectuos omagiu, • exprimlndu-și Înalta prețuire și profunda .recunoștință pentru intreaga dumneavoastră activitate dedicată, cu consecvență și exemplară dăruire, prosperității și suveranității patriei, apărării principiilor revoluționare ale edificării socialismului și comunismului, dezarmării, eooperării și păcii in lume.Mindri și încrezători in perspectivele generoase deschise de Congresul al XlV-lea al partidului, sintem ferm hotăriți, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să acționăm cu fermitate pentru continua dezvoltare a proprietății socialiste, pentru apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului, creșterea rolului conducător al organizațiilor de partid in toate sectoarele, la fiecare loc de muncă, desfășurarea unei activități politico-ideologice și educative Ia nivelul mărețelor infăptuiri de astăzi. Animați de cele mai inaite sentimente patriotice, strîns uniți in jurul partidului, vă încredințăm, mult stimate tovarășe secretar general, că sintem și vă vom fi neclintit alături, cu puterea faptei noastre de muncă și creație, în vasta operă de Înălțare a României pe noi culmi de civilizație și progres, de așezare a ei în rindul celor mai Înfloritoare și mai demne' națiuni ale lumii",
in deplină unanimitote, manifestindu-și cu 

entuziasm dragostea ți recunoștința față 
de conducerea partidului, față de secreta
rul său general, participanții la conferință 
au dat mandat delegațiior la Congres să 
susțină din toată inima realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu in funcția su
premă in partid, să aprobe documentele 
ce vor fi supuse dezbaterii marelui forum 
al comuniștilor.

Conferința organizației județene de partid Vaslui, care s-a desfășurat intr-o atmosferă de vibrant entuziasm revoluționar, a analizat cu exigență și răspundere comunistă, în spirit critic și autocritic, modul in care au acționat pentru înfăptuirea obiectivelor Congresului al XlII-lea și Conferinței Naționale ale partidului comuniștii, toți oamenii muncii de pe aceste străvechi meleaguri românești.în salutul transmis de tovarășul Gheorghe Pană, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., au fost adresate participanților la conferință, tuturor oamenilor muncii din județ calde felicitări din partea conducerii de partid, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, pentru rezultatele obținute în industrie, a- gricultură, în toate domeniile de activitate, mobilizatoare îndemnuri de a îndeplini e- xemplar sarcinile de plan pe acest an și pe întregul cincinal, de a acționa în spirit revoluționar pentru înfăptuirea neabătută în viață a istoricelor hotărîri ce vor fi adoptate de forumul comuniștilor români, obținind noi și însemnate succese, astfel încit în 1995 județul Vaslui să realizeze o producție industrială de peste 45 miliarde lei.
Intr-o atmosferă de intensă trăire patrio

tică și angajare revoluționară, participanții 
la conferință și-ou exprimat, in numele ce
lor 60 000 de comuniști ciți cuprinde orga
nizația de partid județeană, al tuturor lo
cuitorilor înfloritoarelor plaiuri vasluiene, 
inflăcârata adeziune și voința unanimă ca 
la al XlV-lea Congres să fie reales in func
ția supremă de secretar general al parti
dului tovarășul Nicolae Ceaușescu, mare 
erou in strălucita galerie de eroi ai neamu
lui, cu convingerea nestrămutată că această 
opțiune istorică a intregului partid și po
por constituie garanția sigură a mersului 
nostru înainte pe drumul glorios al socia
lismului și comunismului.Intr-un spirit exigent ți responsabil, darea de seamă a reliefat preocupările organelor și organizațiilor da partid, ale tuturor oamenilor muncii din județ pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor stabilite de Congresul al XlII-lea și Conferința Națională ale partidului. Puternica dezvoltare economico-socială a județului — rod al aplicării consecvente a politicii Înțelepte a partidului de dezvoltare armonioasă, e- chilibrată a tuturor zonelor țârii — este evidențiată de faptul că, în actualul cincinal, județul a înregistrat ritmuri anuale de creștere de 6,7 la sută la producția- marfă industrială, 9,3 la sută la producția netă, 2,6 la sută la productivitatea muncii și 6,9 la sută la export. Au fost asimilate și introduse în fabricație 411 produse noi cu performanțe tehnice -ți -ealttative-su- periofiBe.r'PORdpmttjjWQdURelOT noi ,șl .modernizate fiind ănual de 44,2 Ia' sută din producția-marfă, ceea ce înseamnă că in acest cincinal producția industrială s-a reînnoit de două ori. In prezent se realizează o producție-marfă- industrială cu aproape 30 la sută mai mare decit în 1985. iar producția anului 1965 șe obține in mai puțin de 23 zilei Rezultatele obținute In dezvoltarea economico-socială au fost posibile și ca urmare a infăptuirii unui amplu program de tnvestlțil, care in patru șni din actualul cincinal însumează aproape 10 miliarde lei, fiind puse in funcțiune Fabrica ' de Zahăr Fălciu, secția de mobilă Negrești, Centrala termică urbană Vaslui, noi capacități la întreprinderile de rulmenți și confecții din Bîrlad, la secția mecanică Huși, precum și importante obiective și dezvoltări in agricultură, silvicultură și gospodărirea apelor. De asemenea, au fost date in folosință 6100 apartamente, 130 săli de clasă, 10 mii metri pătrați spații comerciale, un cinematograf în municipiul Vaslui și alte obiective social-culturale.In agricultura județului a fost realizat fn ultimii 4 ani un volum de investiții în- sumind 3,7 miliarde lei, concretizat in executarea unor ample lucrări, de îmbunătățiri funciare, de gospodărire și valorificare superioară a resurselor de apă, precum șl pentru dezvoltarea si modernizarea zootehniei. Astfel, au fost redate circuitului agricol . peste 3 000 ha terenuri neproductive, au fost amenajate antlerozional II 000 ha, au fost împădurite 6 300 ha terenuri puternic degradate, regularizate albiile durilor pe 67,1 km etc. •Cei 21 de delegați care au luat cuvintul Ia dezbateri s-au referit pe larg la documentele programatice ale Congresului al XlV-lea — Tezele și proiectul Programului-Directivă — față de care și-au exprimat deplina aprobare, precum și la sarcinile ce revin județului din aceste documente. Evidențiind experiența pozitivă, preocupările pentru îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă, partMpanți! la dezbateri au subliniat necesitatea întăririi muncii politigo-organlzatorice și educative, a .legării acesteia in mai mare măsură de sporirea eficienței activității economice, s-au referit la creșterea rolului de conducător politic al organelor și organizațiilor de partid în toate domeniile, In realizarea la un nivel calitativ superior a sarcinilor ce le revin in profil teritorial. Tovarășii Tincuța Luca, prim-secretar al Comitetului Municipal Vaslui al P.C.R., Diomid Năstase, directorul întreprinderii de

Din Hotărirea privind susținerea propunerii 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 

secretar general al partidului
Conferința organixației județene de partid Vaslui iși însușește pe deplin 

Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie a.c. privind propunerea ca, la al XlV-lea 
Congres, să fie reales in suprema funcție de secretar general al partidului tova
rășul Nicolae Ceaușescu, marele erou intre eroii neamului, conducătorul strălucii 
de a cărui viață și activitate revoluționară sint legate grandioasele înfăptuiri ale 
construcției socialiste, proeminentă personalitate a vieții politice mondiale, promo
torul mărețelor idealuri de destindere, colaborare și pace intre toate popoarele 
lumii.

Exprimind cele mai alese sentimente de dragoste și nețărmurită recunoștință, 
de inaltă stimă și prețuire pentru monumentala operă teoretică și, practică con
sacrată fără preget făuririi socialismului in România și care se înscrie ca o inesti
mabilă contribuție la imbogățirea tezaurului gindirii revoluționare contemporane, 
comuniștii, toți oamenii muncii din județul nostru, in consens cu întregul popor, 
susțin din adincul inimii ca cel de-al XlV-lea Congres al partidului să reinvestească 
in suprema funcție de partid pe strălucitul strateg și ctitor de țară nouă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, avind convingerea că această opțiune istorică, fundamentală 
reprezintă garanția progresului neîntrerupt al’patriei, fac legămint solemn că 
vor acționa cu devotament și întreaga capacitate de muncă pentru înfăptuirea 
exemplară o mărețelor obiective ce vor fi trasate de Congresul al XlV-lea, pentru 
făurirea viitorului de aur al patriei «• comunismul.

Candidații pentru organele centrale ale partidului :
Parasehiv Alecu, Gheorghe Cristea, Tincuța Luca, Ștefan Mocanu, Florlca 

NUorniță, Diomid Năstase, Gheorghe Pană, Ioan Pavel, Victor Rusu, Cristiana 
Stoian, Alexandra Szabo.

Rulmenți Birlad, Gheorghe Poenescu, muncitor la întreprinderea „Mecanica" Vaslui, Maria Pocovnicu, maistru la întreprinderea de Confecții Bîrlad, Nicolae Pascu, directorul întreprinderii de Materiale Izolatoare Vaslui, prima unitate „Erou al Muncii Socialiste" din județ, Vironica Miron, laborantă la Combinatul de Fibre Sintetice Vaslui, secretara comitetului de partid. Dumitru Popa, prim-secretar al Comitetului Municipal Bîrlad al P.C.R., cri- ticind neajunsurile manifestate, au evidențiat căile de perfecționare și modernizară a proceselor de producție, au formulat numeroase propuneri privind mai buna folosire a mașinilor și utilajelor, aprovizionarea tehnico-materială, ridicarea calității și competitivității produselor, creșterea exportului, gospodărirea judicioasă a materiilor prime și materialelor etc. La rindul lor, tovarășii Ion Neamțu, directorul întreprinderii Agricole de Stat Huși, Gheorghe Cristea, președintele Cooperativei A- ■gricole de Producție Costești, Petru Ioniță, secretarul Comitetului comunal de partid Fălciu, loan Netedu, organizator de partid, președintele Consiliului Unic Agroindustrial de Stat și Cooperatist Huși, Vasile Strungarii, secretar al Comitetului Județean Vaslui al P.C.R., au evidențiat, in același spirit de răspundere, preocupările de a se pune mai bine in valoare potențialul agricol al județului prin gospodărirea și folosirea judicioasă a pămintului, sporirea randamentului acestuia, respectarea tehnologiilor de producție, îmbunătățirea activității din zootehnie, întărirea ordinii și disciplinei în muncă. ,în spiritul ideilor cuprinse in magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, rostită la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R, din luna octombrie a.c., alți vorbitori, intre care Elena Condrea, inspector general al Inspectoratului școlar județean, Dumitru Drăghici, directorul Direcției sanitare județene, Maria Pascal, secretar al Consiliului județean al sindicatelor, Rodica Bră- nici, prim-secretar al Comitetului județean al U.T.C., au dezbătut in mod deosebit sarcinile actuale ale activității politico-ideologice și cultural-educative pentru formarea omului nou, pentru formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor,Referindu-se la marile succese obținute In dezvoltarea economico-socială a patriei, participanții la dezbateri au exprimat, din adincul inimilor, inalta gratitudine față de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, distins militant revoluționar și savant de largă recunoaștere internaționala, pentru contribuția deosebită la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului, la îmbogățirea patrimoniului cunoașterii umane, la dezvoltarea științei, culturii și învățămintului românesc.Numeroasele și substanțialei? propuneri făcute de participanlii la dezbateri, direcțiile de acțiune pentru înfăptuirea sarcini- ]?r. ce.reyjn județuiw s? regăsesc1 in Ho- tanrea conterinței, care cuprinde obiective concrete pentru fiecare domeniu de activitate. Intre altele, se prevăd ; depășirea pe acest an a planului produeției-marfă cu cel puțin 70 milioane lei, realizarea în J99Q a unei producții de peste 19,3 miliarde lei și creșterea acesteia pină în 1995 cu 39 la sută, finalizarea în cincinalul următor a tuturor lucrărilor de îmbunătățiri funciare, ».r2lVcipan^1 Ia conferință au adresat COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI, NICOLAE CEAUȘESCU, O TELEGRAMA in care, între altele, se spune : „Dind glas cu nețărmurita dragoste și adinei recunoștință sentimentelor de inaltă stimă si prețuire ale comuniștilor, ale tuturor locuitorilor județului, participanții la Conferința organizației județe- .n^.,de par^d Vaslui vă adresează, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, un vibrant și fierbinte omagiu pentru genialul mod In care ctitoriți o Românie tot mai prosperă și mai demnă, pentru contribuția inestimabilă Ia făurirea unei lumi mal rtrepte și mai bune, fără arme și fâră războaie.Reprezentind una dintre mărețele etltorii ale glorioasei ,.Epoci Nicolae Ceausescu", județul Vaslui, zonă altădată mult rămasă in urmă din punct de vedere economic, a cunoscut o puternică dezvoltare industrial- agrară și profunde mutații in viata soeial- culturală. dispunind in prezent de puternice platforme industriale, o agricultură în plin proces de modernizare, un bogat fond reștiO<:UiBte ’’ d’ d0Uri edili‘ar-KO’PO<iă-Exprlmindu-ne, încă o dată, unanima adeziune la realegerea dumneavoastră in suprema funcție de secretar general al partidului, vă încredințăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de angajamentul nostru ferm de a urma neabătut politica internă și externă a partidului și 
de a contribui cu intreaga noastră capacitate la înfăptuirea hotăririlor celui de-al XlV-lea Congres, intru gloria și măreția scumpei noastre patrii". ’

Participanții la conferință, in deplină 
unanimitate, au dat mandat delegațiior 
la marele forum al comuniștilor să exprime 
voința nestrămutată a comuniștilor, a tu
turor locuitorilor vasluieni de a susține pro
punerea de realegere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in suprema funcție de 
secretar general al Partidului Comunist 
Român.

Din Hotărîrea privind susținerea propunerii 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 

secretar general al partidului
Dind expresie voinței nestrămutate a comuniștilor,, a tuturor oamenilor mun

cii din județ, Conferința organizației județene a Partidului Comunist Român își 
însușește intru totul Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român din 27-28 iunie cu privire la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in funcția de secretar generat al Partidului Comunist Român. Comuniștii și cei
lalți oameni ai muncii din județul Teleorman văd in acest act de importanță is
torică pentru destinul socialist și comunist al patriei chezășia succeselor viitoare 
ale poporului nostru condus de partid, in frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Sintem convinși că hotărirea noastră privind realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in funcția de secretar general al partidului corespunde do
rinței arzătoare și voinței neclintite a tuturor comuniștilor, constituie garanția uni
tății de monolit a intregii națiuni in jurul partidului, in măreața operă de fău
rire a socialismului, in asigurarea unei vieți demne, libere poporului nostru.

Candidații pentru organele centrale ale partidului :
Maria Bernea, Maria Bobu, Raul Constantin Bnliga, Liviu Coleșan, Veronica 

Cornea, Ion Constantin Deaconu, Gherghina Dușman, Ecaterina Gheorghiceanu, Ana 
Gruia, Ștefania Ionescu, Alexandru Lupescu, Nicolae Paul Manofe, Nicolae Marin, 
Cornel Pacoste, Andrei Vela.
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CONFERINȚE ALE 
JUDEȚENE 

VÎLCEA

ORGANIZAȚIILOR
DE PARTID

în deschiderea lucrărilor, din partea conducerii partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, participanților la Conferința de dare de seamă și alegeri a organizației județene de partid, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din județ le-au fost adresate un cald salut tovărășesc, revoluționar, precum și felicitări pentru rodnica activitate economică, politică și social-culturală desfășurată in măreața operă de edificare socialistă a patriei. Prezentind salutul, tovarășul Ion Ursu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., s-a referit la sarcinile ce revin organelor și organizațiilor de partid, tuturor oamenilor muncii din acest județ și a subliniat principalele probleme care trebuie să stea în atenția conferinței, chemată să analizeze cu exigență comunistă activitatea desfășurată pină acum și să adopte măsuri eficiente pentru înfăptuirea neabătută a indicațiilor și orientărilor ’desprinse din Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R., a prevederilor cuprinse în documentele pentru marele forum comunist.
in atmosfera entuziastă, de elan pa

triotic, revoluționar, generată de rostirea 
salutului, participanții au dat expresie 
sentimentelor de profundă dragoste și 
recunoștință față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul României 
moderne, ilustru militant comunist, luptă
tor devotat pentru realizarea idealurilor 
supreme ale clasei muncitoare, ale po
porului român, cărora, de aproape șase 
decenii, le-a dedicat viața și activitatea, 
reliefind în acest sens cu putere dorința 
fierbinte de a-l avea in continuare in 
fruntea partidului, ca o certitudine a 
mersului neabătut inainte al patriei pe 
drumul de lumină al socialismului și co
munismului.Cu adine respect, participanții la conferință au exprimat sentimentele de aleasă stimă și gratitudine față de tovarășa Elena Ceaușescu, militant de seamă al partidului și statului, savant de înalt prestigiu și largă recunoaștere internațională, căreia i-a fost adresat un vibrant omagiu pentru prodigioasa contribuție la fundamentarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, la înflorirea, fără precedent, a științei, in- vățămîntului, artei și culturii românești, la progresul general al României socialiste.Abordind in spirit partinic, revoluționar activitatea politico-organizatorică și economico-socială desfășurată în județul Vîlcea, darea de seamă a comitetului județean de partid a relevat că organele și organizațiile de partid, organismele democrației muncitorești-revoluționard au acționat cu mai multă exigență pentru accentuarea laturilor calitative, organizarea mai bună a producției și a muncii, gospodărirea judicioasă a resurselor materiale și energetice, utilizarea cît mai rațională a capacităților productive, pentru sporirea continuă a eficienței economice.Ca urmare a politicii judicioase, realiste. de alocare a unei părți importante din venitul național pentru dezvoltare, pentru consolidarea și creșterea proprietății so

cialiste, în primii patru ani ai actualului cincinal au fost puse în funcțiune peste 100 capacități, care au asigurat sporirea cu 25,6 la sută, față de 1985, a fondurilor fixe ; totodată, dezvoltarea și modernizarea potențialului economic al' județului au determinat creșterea în acest an a pro- ducției-marfă industriale cu 32 la sută față de 1985, o bună parte din produse fiind destinate exportului. în primele rinduri ale întrecerii se situează întreprinderea de Echipament Hidraulic, întreprinderea Forestieră de Exploatare și Transport, care au realizat planul anual de export. Antrepriza de Construcții Hidroenergetice Olt Superior, Antrepriza Construcții Căi Ferate, Antrepriza de Construcții Montaj Minier Alunu, întreprinderea de Nutrețuri Combinate Băbeni, care au îndeplinit planul la producția-marfă industrială pe întregul an, întreprinderea Minieră Horezu, întreprinderea de Execuție și Exploatare a Lucrărilor de îmbunătățiri Funciare și Antrepriza „Energo- montaj“, care au realizat planul la producția-marfă industrială pe 11 luni.Cu toate acestea — s-a precizat în darea de seamă —, activitatea desfășurată de co- mjtetul județean, de multe din organele și organizațiile de partid și consilii ale oamenilor muncii nu s-a ridicat întotdeauna la nivelul posibilităților existente.Spiritul critic și autocritic, de analiză aprofundată, prin prisma exigențelor subliniate de secretarul general al partidului, a caracterizat dezbaterile din conferință, in cadrul cărora au luat cuvîntul 32 de participanți. Vorbitorii au evidențiat preocupările statornice ale organelor și organizațiilor de partid pentru afirmarea în toate sectoarele a spiritului de responsabilitate comunistă in înfăptuirea neabătută a sarcinilor încredințate, a intransigenței față de lipsuri și neajunsuri. Astfel, in cuvintul lor, tovarășii Ion Ban, prim-secre- tar al Comitetului Municipal de Partid Rimnicu Vîlcea, Elena Burnel, muncitoare la Combinatul de Prelucrare a Lemnului, Ion Voinea, tehnician la Antrepriza de Construcții Industriale, Ion Ariciu, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea Minieră Horezu, precum și alți vorbitori, exprimîndu-și deplinul acord cu proiectul Programului-Directivș și Tezele pentru Congresul la XIV-lea al partidului, s-au referit la activitatea oamenilor muncii din localitățile sau din întreprinderile unde lucrează, precum și la prevederile programului de dezvoltare economico-socială a județului in cincinalul 1991—1995. în spiritul Expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R., ei au adus argumente concrete privind rolul fundamental, în tot ce s-a realizat și se realizează în județ, în întreaga țară, al proprietății socialiste, ce reprezintă temelia economică a relațiilor de producție socialiste, condiție hotărîtoare a conducerii planificate, științifice a economiei naționale, a ridicării nivelului de trai al celor ce muncesc;.înțelegînd bine politica științifică a partidului nostru, care și-a dovedit din plin roadele, îndeosebi în perioada intrată în conștiința 'națiunii drept «Epoca Nicolae Ceaușescu», trebuie să combatem energic și să adoptăm o atitudine fermă, să promovăm cu consecvență principiile și valorile ideologiei noastre revolu

ționare — este ideea care, într-o formă sau alta, a revenit in argumentarea mai multor vorbitori, printre care Adina Dinu, maistru la întreprinderea de Piele și încălțăminte „Vîlceana", Aurel Coleașă, secretar al Comitetului Județean Vîlcea al P.C.R., Nicolae Mitruț, președintele Cooperativei Agricole de Producție Șutești, și Vasile Dumitrescu, președintele Consiliului Județean al Sindicatelor, in acest sens, ei au insistat asupra cerinței subliniate de secretarul general al partidului privind creșterea tot mai puternică a rolului conducător al Partidului Comunist Român, ca o necesitate imperioasă a desfășurării procesului revoluționar, ca o legitate obiectivă a construirii socialismului și comunismului.în luările de cuvînt, tovarășii Gheorghe Dinu, directorul general al Centralei Industriale de Produse Anorganice, și Ștefan Curcăneanu, directorul Centrului de Cercetări Chimice Rimnicu Vîlcea, au evidențiat in mod deosebit contribuția determinantă a tovarășei Elena Ceaușescu la crearea și dezvoltarea puternică a industriei chimice pe aceste meleaguri, la modernizarea amplă a tehnologiilor și instalațiilor pe baza cercetărilor științifice romanești, astfel îneît, practic, toate produsele realizate aici se situează la nivel mondial.în cadrul dezbaterilor, tovarășii Vasile Popescu, prim-vlcepreședinte al Consiliului Popular Județean, Petronela Mihăilea- nu, secretar al Comitetului Județean Vîlcea al P.C.R., Gheorghe Ceaușu, președintele Consiliului Unic Agroindustrial Bălcești, precum' și Hotărîrea conferinței județene privind direcțiile principale de acțiune, pornindu-se de la neajunsurile manifestate in unele întreprinderi și domenii de activitate, au insistat asupra cerinței de a se întreprinde acțiuni ferme, cu un sprijin mai substanțial din partea organelor locale de partid, dar și al centralelor și ministerelor, pentru înfăptuirea riguroasă a programelor de perfecționare a organizării și modernizare a producției ; totodată, s-a relevat necesitatea ca organele și organizațiile de partid să îndrume mai eficient activitatea organismelor democrației muncitorești-revoluționare pen
Din Hotărîrea privind susținerea propunerii 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 

secretar general' al partidului
„Dind glas celor mai profunde sentimente de stimă și prețuire, de nețărmu

rită recunoștință ale comuniștilor, ole tuturor oamenilor muncii' de pe înfloritoarele 
meleaguri vilcene, in consens deplin cu nestrămutata voință o Întregului partid 
și popor, participanții la conferință iși exprima adeziunea fierbinte, unanimă la 
Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al P.C.R. din 27-28 iunie a.c., privind re
alegerea, la apropiatul mare forum comunist, in suprema funcție de secretar ge
neral al partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, genial ctitor al României 
socialiste moderne, patriot înflăcărat și ilustru ginditor revoluționar, marele Erou 
intre eroii neamului, apărătorul neinfricat al libertății și independenței patriei, 
luptător neobosit pentru triumful păcii și socialismului in lume, militant de frunte 
al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, conducătorul iubit al partidu
lui și patriei, care in anii de glorie și măreție ce au urmat Congresului al IX-lec 
a călăuzit și câlâuzește cu înțelepciune, clarviziune și cutezanță revoluționară 
națiunea română pe calea edificării socialismului și comunismului, cu poporul 
și pentru popor".

Candidații pentru organele centrale ale partidului :
Elena-Verona Burtea, Mihail Clim, Aurel Coleașă, Gheorghe Dinu, Dumitru 

Dumitrana, Jenică Georgescu, Constantin Marin, Nichita Neagoe, Ion Niță, Gheor
ghe Popescu, Ion llrsu, Ilie Vii voi.

tru întărirea, In fiecare întreprindere, la fiecare «loc de muncă, a ordinii și disciplinei, pentru instaurarea unui climat mobilizator, de inițiativă și răspundere, astfel incit calitatea muncii să se ridice la cotele superioare de exigență prefigurate in documentele marelui forum comunist, in cuvintările secretarului general al partidului.într-o atmosferă de entuziasm revoluționar. de puternică însuflețire patriotică, participanții la conferință au adresat C.C. al P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU o telegramă în care sa spune, printre altele: „Participanții la Conferința de dare de seamă și alegeri a organizației județene de partid Vîlcea, in numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de pe aceste meleaguri, în deplină unitate de gindire și voință cu intreaga noastră națiune, vă adresăm din adincul inimilor, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu sentimente de inaltă prețuire, de profundă stimă și respect, cele mai vii mulțumiri, întreaga noastră, recunoștință, omagiul fierbinte pentru tot ce ați făcut și faceți spre gloria patriei și a poporului, printr-o exemplară dăruire patriotică, pusă in slujba idealurilor socialismului și comunismului.Alăturîndu-ne gindurilor și simțirii Întregii națiuni, vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că răspunsul nostru la vibrantele și mobilizatoarele, dumneavoastră îndemnuri și chemări patriotice este și va fi demn de misiunea de comuniști, că vă vom urma cu încredere și devotament, că vom face totul pentru a ne aduce o contribuție tot mai mare la desăvirșirea măreței opere de făurire a socialismului și comunismului-
Cu aleasă vibrație patriotică, exprimind 

voința unanimă a comuniștilor, a tuturor 
locuitorilor județului Viicea, conferința a 
încredințat delegaților săi la Congresul al 
XIV-lea al P.C.R. mandatul de inaltă cinste 
de a vota realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in funcția supremă de 
secretar general al partidului.

încrederea in forțele proprii, temelia trainică 
a progresului multilateral al patriei

Eficiența unei inițiative simple

Bogatul bilanț de mărețe realizări pe care îl înfățișează magistrala Expunere prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R. oferă motive de adincă reflecție asupra virtuților socialismului, de înțelegere temeinică a capacității proprietății socialiste — de stat și obștești — de a susține progresul economico- social al națiunii, înaintarea ei continuă pe calea prosperității și bunăstării.Desigur, aceste virtuți nu s-au manifestat și nu se manifestă automat, ca un dat, in afara acțiunii și voinței oamenilor. Cel puțin, in cazul nostru, al românilor, afirmarea plenară a valorilor umanist-revolu- ționare ale socialismului se realizează pe terenul ferm al încrederii in forțele proprii de creație. Oricite explicații s-ar încerca, nu poate fi ocolit acest fapt esențial, faptul că amploarea proiectelor noastre, puterea de a depăși vicisitudinile — și din păcate in anii din urmă nu au fost puține nici calamitățile naturale și nici tulburările grave ale conjuncturilor internaționale care ne-au afectat — izvorăsc numai și numai din această sănătoasă stare de spirit a unui întreg popor, care crede cu neclintire în idealurile sale de progres și prosperitate, în capacitatea sa de a le înfăptui neabătut, sub conducerea înțeleaptă a partidului comunist.Este un imperativ care a călăuzit și continuă să călăuzească gîndul și fapta poporului nostru, imperativ pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele țării, l-a exprimat deosebit de expresiv cu ani in urmă,» cînd spunea : „Nici o țară din lume, nici un popor nu s-a dezvoltat aș- teptind ajutorul altora, nici o națiune nu se va putea dezvolta așteptind ca alții să facă eforturi pentru ea".Cu această convingere poporul român și-a asumat uriașul efort și, implicit, dificultățile pe care le implicau desfășurarea unor mari bătălii ale construcției in toate domeniile vieții economico-sociale. In cristalizarea acestei optici. Congresul al IX-lea al partidului se înscrie ca un moment esențial. Realizînd o deschidere largă, profund înnoitoare spre valorile autentice ale socialismului, Congresul al IX-lea al partidului a înscris momentul unui reviriment în dezvoltarea forțelor de producție, în afirmarea cu putere a creației materiale și spirituale pe fondul unui vast proces de perfecționare a relațiilor de producție, a conducerii întregii vieți sociale. In urmă cu aproape un sfert de veac, partidul comunist, în frunte cu genialul său conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a tăiat un făgaș nou construcției socialiste, dîndu-i o așezare mai trainică în spiritul legităților obiective ale dezvoltării e- conomico-sociale. Printr-o severă a- naliză critică, partidul a repudiat tot ceea ce era rudimentar în reprezentările despre socialism, viziunile rigide, simpliste, dogmatice asupra e- senței noii orînduiri. După o lungă perioadă de timp in care motorul propulsor principal al înaintării construcției socialiste fusese angajarea 

unui tot mai mare volum de resurse materiale și umane, partidul aducea in prim plan rigorile științei — în organizarea și conducerea vieții sociale, ca și în producția materială. Partidul solicita din plin forța competenței întemeiate pe investigația științifică, întrona cultul cunoașterii, al adevărului, afirma un spirit lucid, rațional față de realitatea o- biectivă, descătușa mințile de precepte înguste, unilaterale, deschizind cale liberă .gindirii vii, înviorătoare și fecunde.S-a declanșat atunci un proces revoluționar de neasemuită profunzime și vastitate care a implicat întreaga națiune, in primul rind pe oamenij muncii din toate sectoarele și ramurile industriei. Lor li se cerea să asigure o eficiență mult sporită marelui efort material pe ca- re-1 făcea societatea, printr-o valorificare tot mai înaltă a factorilor de producție. O asemenea mutație a e

fortului de dezvoltare, de la utilizarea crescîndă exponențială a resurselor la o cît mai chibzuită folosire a acestora a impus ample mutații revoluționare in însăși conștiința oamenilor muncii. înainte de toate trebuia dezrădăcinată din gindire păgubitoarea concepție care făcuse decenii de-a rindul „carieră", potrivit căreia economia socialistă ar avea „superioara" capacitate de a tolera pierderile, de a-i fi indiferente rebuturile, intr-un cuvînt, hemoragia valorilor materiale. Prin intervenții energice, susținute critic, demonstrînd adeseori matematic substratul păgubitor al acestor teorii, s-a ridicat și consolidat eșafodajul științific al eficienței economice. Cit efort nu a fost oare necesar pentru a dezvălui si a face pe deplin înțelese sensurile adinei ale conceptului acumulării socialiste ? Limpezirile teoretice au trebuit să meargă mină în mînă cu combaterea practicilor „consumatoriste" care nesocoteau „ceea ce lăsăm în urma noastră". Pentru toate acestea și încă multe altele, Congresul al IX-lea iși merită pe deplin numele de „Congresul marilor înnoiri". Din aceste profunde considerente, tovarășul Nicolae Ceaușescu atrăgea atenția in magistrala Expunere prezentată la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. că : „Punind in evidență uriașele realizări obținute de poporul român in construcția socialistă, este necesar să subliniem rolul istoric al Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român care a pus capăt politicii de ploconire față de tot ceea ce este străin, șabionismului, conservatorismului, concepției «modelului unic», copierii mecanice a ceea ce se face in alte țări și a redat partidului, poporului sentimentul demnității. al încrederii in forțele proprii, subliniind • necesitatea aplicării neabătute a principiilor socialismu

lui științific, a legilor obiective, corespunzător realităților din România". Numai bazindu-ne pe propriile noastre forțe, pe capacitatea de creație a muncitorilor și specialiștilor noștri, România socialistă a dobîndit reala forță ca, pe baza exclusivă a tehnicii și tehnologiei autohtone, să edifice în ultimele decenii ctitorii demne de acest ev socialist, între care au devenit simboluri emblematice ale construcției socialiste Canalul Dunăre-Marea Neagră, metroul bucureștean, noul centru civic și a- menajarea complexă a riului Dîmbovița, Transfăgărășanul, marile hidrocentrale de pe Dunăre și de pe principalele riuri ale țării. După cum are o puternică rezonanță în inimile șl conștiința poporului român faptul că in toate zonele țării — dezvoltate in mod armonios, echilibrat, pe baza unui amplu program privind dezvoltarea și modernizarea vieții economice și sociale a Româ

niei în profil teritorial, program adoptat pentru întiia oară din inițiativa și sub directa conducere a tovarășului Nicolae Ceaușescu — au fost înălțate puternice citadele industriale, prestigioase cetăți ale științei, vaste sisteme de irigații, moderne construcții social-edilitare și amenajări citadine.Un imens adevăr reflecta sublinierea pe care o făcea și la recenta plenară lărgită tovarășul Nicolae Ceaușescu că dacă nu am fi promovat cu stăruință o rată inaltă de acumulare — expresie elocventă a încrederii in propria noastră forță de creație materială — ar fi fost greu, dacă nu chiar imposibil să a- sigurăm în condițiile actuale — cînd fiecare țară, inclusiv România resimte urmările crizei economice mondiale — dezvoltarea susținută a economiei noastre socialiste, să desfășurăm vaste programe de investiții. Lipsită de o bază tehnico- industrială complexă, modernă, țara noastră ar fi rămas indiscutabil, vreme îndelungată, intr-o stare de înapoiere economică, cu consecințe negative profunde asupra construcției socialiste, asupra muncii și vieții întregului popor.încrederea in forțele proprii a devenit in anii de după Congresul al IX-lea o trăsătură definitorie a exprimării prin muncă rodnică a tuturor categoriilor sociale din țara noastră, deopotrivă a clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității. Numai încrederea în hărnicia și priceperea țărănimii noastre, cît și în iscusința și temeinicia cercetării științifice de specialitate, bunăoară, poate explica cutezanța cu care partidul nostru a angajat o bătălie atit de amplă și de complexă cum este înfăptuirea noii revoluții agrare in țara noastră. Noua politică a- grară și-a ilustrat exemplar caracterul realist, novator, inainte de toa

te în însuși modul în care a evoluat in anii construcției socialiste producția agricolă. Dacă în 1950 România producea doar ceva mai mult de 5 milioane tone cereale, iar în 1965 circa 12 milioane tone, anul trecut ajunsese la o producție de circa 33 milioane tone, pentru ca în acest an să se înregistreze adevărate salturi în creșterea producției agricole la toate categoriile de culturi, depășin- du-se astfel cu mult granița celor 1 000 de kilograme de cereale pe locuitor stabilită drept obiectiv la începutul acestui deceniu, țara noastră inscriindu-se astfel printre primele producătoare de cereale din Europa și din lume.O confirmare strălucită . a politicii partidului nostru comunist, poate cea mai relevantă din cite pot fi e- vocate, ce demonstrează încrederea neclintită în forțele proprii ale națiunii române o reprezintă . lichidarea datoriei externe, acțiune de înalt prestigiu și larg răsunet internațional care a probat în mod exemplar vigoarea economiei socialiste românești, capacitatea ei de a asigura cucerirea deplină a independenței economice. în viitor România nu va mai apela Ia credite in devize libere pentru investiții ; întregul program de dezvoltare economico-socială a țării in anii viitori va fi realizat cu forțe proprii.în concepția partidului nostru, a secretarului său general efortul propriu capătă valențe superioare, fiind temeinic grefat pe o activă cooperare internațională în producție. Din această perspectivă generoasă țara noastră militează pentru extinderea raporturilor sale de colaborare și cooperare, pe baze reciproc avantajoase, cu toate țările lumii, fără deosebire de sistem social sau grad de dezvoltare economică.în aceste săptămîni ce premerg marele forum al comuniștilor, Congresul al XIV-lea al partidului, fiecare zi din existența națiunii noastre este o' zi de puternică dăruire în muncă, cind fiecare colectiv muncitoresc iși face un titlu de prestigiu din efortul depus pentru, înfăptuirea exemplară a planului la producția fizică și la export, pentru realizarea investițiilor, a tuturor celorlalți indicatori de plan, in interesul creșterii forței economiei noastre și progresului necontenit al țării ; pe ogoare, țărănimea desfășoară aceeași muncă susținută pentru finalizarea grabnică a tuturor lucrărilor agricole, pentru asigurarea unor recolte și mai bogate in anul ce vine.Acestea sint acum ipostazele încrederii în forțele proprii. în mii de ipostaze se înfățișează azi acest potențial de creație pe care secretarul general al partidului îl evidenția și la recenta plenară lărgită, cu alese cuvinte, în replică deschisă cu mem- talitățile înapoiate ale celor ce sînt dispuși să se ploconească în fața a tot ceea ce e adus din afară. Aici, la noi acasă, avem și brațele și mințile trebuitoare pentru înaintarea neabătută spre acele orizonturi ne care le prefigurează documentele programatice ale , Congresului al XIV-lea al partidului — orizonturile comunismului.
Ioan ERHAN

Oricît ar fi de bine pregătit, un maistru, un șef de atelier sau de secție nu va putea cuprinde întregul noian de probleme ale sectorului pe care îl coordonează, nu va putea observa toate lucrurile care nu merg așa cum ar trebui, nu va găsi soluții adecvate pentru flecare , aspect in parte. Desigur, pe lingă maistru, șef de atelier sau de secție, există și alți specialiști cu atribuții clare în ce privește organizarea producției, astfel incit munca să fie tot mpi eficientă, iar rezultatele ei — tot mai bune. Dar și aceștia se pot. obișnui cu o stare de fapt, pot să treacă cu vederea unele carențe sau disfunc- ționalități ale procesului de fabricație. „Ochiul proaspăt" al celui din afara atelierului sau secției este de multe ori capabil să sesizeze unele neajunsuri, să ofere soluții — uneori surprinzător de simple — pentru rezolvarea unor probleme aparent foarte complicate.Dar unde poate fi găsit acest „ochi proaspăt" ? „Cum, unde ? Chiar Ia noi în întreprindere I Trebuie numai să ne organizăm puțin și să-i obișnuim pe oameni să gindească și la altceva decît sarcinile curente" — s-a .auzit: o voce — nimeni n-ar mai putea spune astăzi a cui — in consiliul oamenilor muncii de la Combinatul de Prelucrare a Lemnului Oradea. Formula propusă, care a primit denumirea de „ora de gindire", s-a dovedit a fi pe cît de simplă, pe atit de fructuoasă. în ce constă ea ?într-o anumită zi, o dată la citeva săptămîni, întregul personal tehnic
Angajare și răspundere muncitorească pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor economice
(Urmare din pag. I)nizări a activității comerciale, ridicării calității produselor, a servirii populației. Pe același plan ca importanță se înscriu și eforturile pentru realizarea în întregime a planului de construcții de locuințe, a tuturor obiectivelor social-edilitare.în fața Capitalei, a întregii țări stau. in perioada care urmează o- biective însuflețitoare, care vor fi aprobate de apropiatul forum comunist. Desigur, pentru realizarea a- cestor obiective — sublinia secretarul general al partidului — este necesar să se perfecționeze activitatea in toate domeniile, să se afirme larg formele democrației muncitorești-revoluționare, cadrul democratic realizat in patria noastră și care asigură participarea tuturor categoriilor de oameni ai muncii la conducerea tuturor sectoarelor de activitate. Esențial este acum să se asigure o largă și activă participare a adunărilor generale ale consiliilor 

și economic — ingineri, tehnicieni, economiști, contabili — are sarcina să observe, timp de o oră, două, cum se desfășoară activitatea in cite un atelier sau la cite un loc de muncă, dinainte stabilit pentru fiecare, și să găsească eventuale soluții de îmbunătățire a muncii. „întrebarea de la care se pornește este : «eu cum aș face cutare lucru ?» — ne spune. tovarășul Vladimir Oros, directorul combinatului. Observațiile și propunerile notate pe o coală de hirtie sînt analizate de o comisie a consiliului oamenilor muncii, iar concluziile și deciziile sint luate în biroul executiv".Uneori, ideile care apar după „ora de gindire" conduc la rezultate cu totul remarcabile. Așa, de pildă, a fost cazul propunerii de schimbare a ordinii de desfășurare ' a unor operațiuni tehnologice pe platforma „Alfa" din municipiul Oradea. Mai exact, s-a propus ca o serie de operațiuni de finisaj să se efectueze după, și nu inainte de montajul final, pentru a elimina retușârile care apăreau necesare ■ după montaj. Efectul ? Ridicarea simțitoare a nivelului calitativ al produselor, scurtarea — cu pînă la 10—15 la sută ! — a duratei ciclului de fabricație și rraucerea corespunzătoare a costurilor.Există, firește, șl o „deformație profesională" care orientează pe anumite direcții ideile și propunerile. Inginerul Takacs Anton, bunăoară, a observat că unele operațiuni de șlefuit și rectificat executate manual durează prea mult, drept pentru 

oamenilor muncii la administrarea și dezvoltarea părții din proprietatea socialistă încredințate, la sporirea rezultatelor activității economice. Revine ca o îndatorire de prim ordin organelor și organizațiilor de partid, organizațiilor de tineret, organizațiilor de masă și obștești să mobilizeze intens oamenii muncii, toți locuitorii la înfăptuirea obiectivelor dezvoltării economico-sociale, să stimuleze puternic inițiativa și spiritul gospodăresc pentru înflorirea fiecărei localități, a întregii țări. Viața a demonstrat că, valorificînd această puternică forță pe care o reprezintă potențialul creator al întregii națiuni, practic nu există problemă a dezvoltării, a activității de zi cu zi care să nu fie soluționată în mod realist, pînă la capăt.Mobilizate plenar de documentele Congresului al XIV-lea, pe care întregul popor le-a dezbătut, le-a însușit și le-a aprobat cu de

care a conceput „inginerește" mai multe dispozitive pentru efectuarea mecanizată a operațiunilor respective, utilizate acum in întregul combinat. La rindul. său, economista Florica Țiplea ne-a vorbit despre propunerile pentru folosirea mai bună a masei lemnoase, pentru uti- 1 lizarea eficientă a timpului de lucru și eliminarea deplasărilor generate de aprovizionarea locurilor de muncă etc. Cert este că, atunci cînd se organizează o „oră de gindire", cei implicați merg de fiecare dată Ia nit loc de producție, astfel incit efectul acțiunii să fie cît mai bun.Unele din măsurile cuprinse in programul de modernizare au punctul de pornire tot în „orele de gindire", fiind, la modul cel mâi concret, rodul inițiativei colectivului. Se ipoate chiar afirma că aceste‘idei și soluții aplicate in producția de zi. cu zi explică, cel puțin în parte: rezultatele foarte bune obținute de unitate in îndeplinirea sarcinilor de plan. Dincolo de acest aspect — Important, fără îndoială — este de remarcat gradul de implicare a oamenilor muncii in rezolvarea problemelor de producție, care a generat un evident sentiment de participare și răspundere pentru bunul mers al lucrurilor. De unde și convingerea — exprimată de mai mulți interlocutori— că, și în viitor, colectivul va fi capabil să obțină rezultate tot mai bune.O idee simplă și eficientă, ce poate fi preluată în orice întreprindere, de orice profil.
Joan LAZA

plină satisfacție, de orientările, îndemnurile și chemările insufleți- toare formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Expunerea la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R., precum și în Cuvîntarea la Conferința organizației municipale de partid București, organele și organizațiile de partid, toate colectivele da oameni ai muncii iși fac un titlu de onoare clin a adăuga noi și mărețe împliniri în cronică întrecerii socialiste, din a raporta prestigioase fapte de muncă, dind astfel expresie profundului lor atașament la întreaga politică a partidului, susținind din toată inima și cu toată convingerea propunerea privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Congresul al XIV-lea în înalta funcție de secretar general al partidului, văzînd în aceasta garanția sigură a înaintării României socialiste pe noi .culmi de progres, bunăstare și civilizație.
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LA EXPORT - PRODUSE
COMPETITIVEparte din produced peste 4 000 deCea mal mare ția realizată de oameni ai muncii dș la Filatura de In și Cînepă din Fălticeni este destinată exportului direct sau indirect Remarcabil este faptul că, deși prin profilul ei această unitate este destinată să producă mai ales fire, întreprinderea exportă, îndeosebi, o gamă diversă de țesături, adică numai produse finite cu un grad su- -perior de prelucrare. Iar rezultatele înregistrate in cele zece luni ce au trecut din 1989 sînt și ele deosebite. Pentru că planul la export a fost depășit cu aproape 4,5 milioane lei.Una din direcțiile in care s-a acționat pentru îndeplinirea exempla- . ră a sarcinilor la export a fost înnoirea producției. în acest scop, colectivul atelierului de totipuri, condus dq rașca, a conceput și 35 de modele noi în peste 160 de poziții coloristice. în același timp, la produsele realizate integral din in paleta coloristică s-a îmbunătățit cu încă 30 de poziții, folosindu-se numai coloranți indigeni. După realizarea și omologarea noilor produse, o foarte importantă acțiune a fost cea de prezentare a colecțiilor de modele partenerilor externi, trimi- țindu-se în acest smop mostre la tîr- gurile internaționale de la Bruxelles, Cairo, Gotteborg, Viena, Berlinul occidental, Leipzig, Zagreb și la expoziția internațională de la Paris. De asemenea, noile colecții de modele au fost trimise prin intermediul întreprinderii „ROMANOEXPORT" in alte peste 20 de țări. Prospectarea pieței externe șl oferta de produse făcută au permis acoperirea integrală cu comenzi a capacităților ce lucrează pentru export. Mai mult, cererea de țesături din in sută la

creație și pro- Brindușa Pa- realizat peste

sută este acum dublă față de posibilitățile întreprinderii.Reușitele în direcția înnoirii producției, ce reprezintă 87 la sută din totalul producției întreprinderii, sint rodul colaborării strinse între atelierul de creație și secțiile de producție. De altfel, activitatea de proiectare chiar și în faza de laborator se realizează cu precădere in secții. Tot prin aplicarea rezultatelor cercetării în activitatea productivă s-a reușit îmbunătățirea considerabilă a calității țesăturilor destinate confecțiilor. Astfel. Institutul de Cercetări Textile din București a creat un emolient nou care a fost experimentat aici. Rezultatele sint de excepție, deoarece emolientul respectiv conferă țesăturilor calități deosebite. Tot în scopul îmbunătățirii calității produselor s-a pus un mare accent pe pregătirea corespunzătoare a firelor. Inginerul Dumitru Dorneanu, șeful secției țesăto- rie. a venit cu ideea introducerii tehnologiei de vaporizare a firelor, proces ce contribuie la fixarea torsiunilor și creșterea flexibilității firelor. Această operație simplă, realizată prin modificarea diagramei de funcționare a vaporizatoarelor, conduce practic la reducerea aproape în totalitate a numărului de rupere a firelor și la creșterea calității țesăturilor. De asemenea, a fost îmbunătățit microclimatul în secții, in- trodueîndu-se pulverizatoare suplimentare la fazele de preparație și țesătorie pentru a asigura o umiditate optimă desfășurării corespunzătoare a procesului de producție. „Tot în acest scop — ne spunea Traian Ardelean, șeful secției filatură II — toate utilajele au fost echipate cu instalații suplimentare de absorbție a impurităților, ceea ce conduce la obținerea unor fire cu calitate mult superioară. La țesăturile realizate

din astfel de fire nu se mai înregistrează nici o cădere. Realizarea noastră cea mai mare este însă bricarea industrială a țesăturilor in sută la sută, foarte căutate piața mondială. Pentru că, după știu eu, nicăieri în lume nu s-a pășit faza micii producții meșteșugărești de astfel de țesături. Iar la noi, acest produs se situează peste nivelul tehnic mondial".Atenția acordată realizării la un înalt nivel calitativ a producției pentru export este pusă în evidență și de măsurile luate pentru specializarea oamenilor și perfecționarea organizării producției. Totodată, a crescut ponderea produselor confecționate prin cooperare de unitățile specializate de industrie mică din oraș, deoarece întreprinderea nu are capacități la nivelul comenzilor pentru o serie de produse.— Pentru a veni în intîmpinarea solicitărilor partenerilor externi — ne spunea tovarășul Ion Slutu, in- ginerul-șef al întreprinderii — am achiziționat două mașini de țesut ex- tralat pe care le montăm în spațiile existente. Vom produce astfel mult solicitatele țesături late din in pentru îmbrăcăminte. De asemenea, pînă la sfirșitul anului, vom monta 20 de războaie pentru fabricarea țesăturilor vopsite în fir (țesături în carouri) pentru îmbrăcăminte. Eforturile de gîndire și creație ale colectivului nostru ne permit să înscriem fapte de muncă deosebite in cronica întrecerii socialiste. Astfel, în cinstea Congresului al XlV-lea al partidului vom realiza planul la export pe întregul an, urmind ca pînă la sfirșitul lui 1989 să lucrăm devans 1990. în pentru contractele anului
Sava BEJ1NAR1Ucorespondentul „Scinteii

La întreprinderea de Mașini Grele București — se finalizează fabricația unul nou rotor de turbinăFoto : S. Cristian

PREGĂTIREA PROFESIONALĂ
la nivelai marilor producții agricole„O atenție deosebită — sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, la plenara Consiliului Național al • Agriculturii — trebuie să acordăm problemei perfecționării invățămin- tului de toate gradele — incepind cu învățămîntul agricol și zootehnic — legării lui tot mai strinse de practică, de cerințele actuale ale agriculturii. Să îmbunătățim nivelul învățămintului liceal si profesional., de ridicare generală a cur noștințelor tuturor oamenilor muncii care lucrează in agricultură, ale întregii țărănimi. pentru că numai cu o țărănime bine pregătită, cu oameni cu multe cunoștințe în toate domeniile, inclusiv in domeniile foarte moderne ale biologiei și geneticii. vom putea obține realizări tot mai importante in producția a- gricolă". Această cerință majoră, in consens __ .------  ’proiectul Programului-Directivă, constituie tema dezbaterii organizate dc ziarul ..Scinteia" în unități agricole din județul Tulcea.

de 250 de mecanizatori. Aș mai a- dăuga că in acest an am înființat în Deltă o nouă unitate — I.A.S. „23 August", pe pămînturi date recent in circuitul agricol — dotată cu utilaje de mare productivitate. De această dată n-am mai procedat ca înainte, și. o dată cu declanșarea lucrărilor început cîrid a oameni _____  . _ .______jele. Patronăm un liceu agroindustrial și o școală profesională. Am intimpinat un,ele greutăți la recrutarea tinerilor pentru școlarizare, întrucît cei mai multi proveneau din zone unde era forță de muncă suficientă. Ideal ar fi ca fiecare ab-

de imbunătățiri funciare, am să școlarizăm tineri. iar luat ființă unitatea aveam pregătiți pentru toate utila-

lecție care nu servește la nimic. A- preciez că trebuie să asigurăm in- vățămintului un caracter batere, folosind exemple nii. apelind la situații care șefii de fermă, decare au obținut pro- să explice cum au ajunscooperatorii ductii mari la aceasta.
viu. de dez- din campa- concrete în echipă, sau

Din datele furnizate deRedacția :direcția agricolă rezultă o anumită instabilitate a cadrelor. Care sint cauzele acestei situații, ee măsuri sint necesare pentru îndreptarea lucrurilor ?Gabriela Gheorghe : In ce ne privește. apreciez că nu putem discuta
deplin cu prevederile din In unități agricole din județul Tulcea

grija față de tinerii absolvenți repartizați in producție.

Trustul Antrepriză Generală de Construcții Industriale lași

Noile capacități productive,
puse neîntârziat în funcțiune!

Redacția : într-o agricultură intensivă. unde se aplică tehnologii înaintate și se folosesc utilaje complexe, este nevoie de oameni cu o pregătire tehnică superioară. Subordonat acestei cerințe, in ultimii ani s-a perfecționat sistemul de instruire a cadrelor si de pregătire profesională a oamenilor muncii din agricultură. Există o rețea de invățămint. de școli de toate profilurile, care pun la dispoziția agriculturii oameni bine pregătiți, chemați să-si materializeze in producție cunoștințele dobin- dite in școală. In această privință, un rol important revine organelor a- gricole. precum și specialiștilor din unități. Ce s-a făcut în acest domeniu în județul Tulcea ?

solvent să lucreze în localitatea unde are familia si. pe cit a fost posibil, asa am și procedat. Cu un plus de solicitudine din partea întreprinderilor se pot crea condiții bune muncă și viată și in celelalte zuri. deca-în

Vasile Macavei, director adjunct la direcția agricolă : Mai ales pentru județul nostru, care are totuși un anume specific, pregătirea cadrelor, perfecționarea profesională a tuturor lucrătorilor de toate specialitățile și meseriile din agricultură au caracter de permanentă, fiind în centrul preocupărilor organelor de partid și de stat. Este bine cunoscut faptul că și județul nostru a beneficiat din plin de investiții în toate sectoarele agriculturii, că s-au făcut și se fac în continuare modernizări în sistemele de irigații, în ferme și complexe zootehnice. De asemenea, cu fiecare an. datorită a- plicării programelor de îmbunătățiri funciare, cresc suprafețele care intră în circuitul productiv. Or. toate acestea impun un anumit grad ridicat de calificare a oamenilor, fapt ce ne obligă chiar la o reconsiderare a modalităților de instruire. în urma unei analize efectuate la indicația comitetului județean de partid, a rezultat că, in momentul de față, ne confruntăm cu o serie de probleme privind asigurarea cadrelor. a unor categorii de lucrători. Adevărul este că pregătirea în unitățile școlare n-a ținut întotdeauna pasul cu cerințele producției. In același timp, multi din specialiștii repartizați in unitățile agricole din județ nu mai lucrează Ia noi. după cum lipsa de preocupare a unor conduceri de cooperative pentru integrarea în producție a absolvenților liceelor agroindustriale a făcut ca o bună parte din aceștia să părăsească sectorul. Ca urmare, la ora actuală ^asigurarea tuturor locurilor de muncă cu personal calificat continuă să fie nemulțumitoare. In momentul de față. 36 la sută din șefii de fermă și jumătate din numărul contabililor de fermă care funcționează in sectorul cooperatist n-au pregătirea necesară desfășurării in bune condiții a activității.

Gabriela Gheorghe. director Centrala Delta Dunării. Pornind de la necesarul actual și de perspectivă, pregătim, prin liceul patronat de centrală și prin trei scoli profesionale ce funcționează in municipiul Tulcea. la Chilia și Unirea, tineri în meseriile de mecanici pentru mașini și utilaje, operatori și electromecanici. De asemenea, cu sprijinul Departamentului Agriculturii de Stat, asigurăm calificarea unui număr mare de tineri in patru școli profesionale din țară. Prin aceasta acoperim in mare pregătirea în principalele specialități. Cu o singură excepție — mecanicii agricoli, care se mențin în deficit la. nivelul centralei. Din această cauză avem mereu probleme atit cu exploatarea, cit și cu întreținerea utilajelor. Ținînd cont de dezvoltarea în perspectivă a Deltei, ar fi necesar ca. împreună cu trustul S.M.A.. să organizam in cadrul centralei noastre o școală profesională de mecanici agricoli.

problema fluctuației atit timp cit, la solicitările noastre către organele centrale, din 103 specialiști, anul a- cesta ne-au fost repartizați doar 18, iar din 48 economiști — numai doi. Cred, de asemenea, că trebuie perfecționată activitatea de orientare școlară și profesională, de informare, astfel*incit tinerii să cunoască exact profilul viitoarei meserii, condițiile de muncă și viață din această zonă, mult îmbunătățite în ultima perioadă prin puternica dezvoltare edili- tar-urbanlstică a tuturor localităților Deltei. Așa cum. la rindu-ne. trebuie să acționăm mai intens pentru a schimba optica conducerilor unor unități din Deltă în ceea ce privește

Eugen Obreja, directorul trustului S.M.A. : Instabilitatea pornește, cred, din perioada de stagiu, cînd integrarea absolvenților de facultate și licee agroindustriale — mă refer aici atit la latura strict profesională, cit si la unele probleme de viată — nu este urmărită ne plan județean sau de către unități. Prinși in iureșul campaniei, uneori tineri care adesea cu te miri ce. Cei pentru absolvenții perior și un an pentru ceilalți sint hotărîtorl pentru formarea viitorilor specialiști. Aș propune, de exemplu, ca toți cei pregătiți pentru mecanizare să lucreze efectiv un an intr-un centru specializat in reparații de motoare și tractoare, un an într-un centru de reparat combine, unde să treacă din post în post de lucru, un an la o secție de mecanizare. La fel. zootehniștii. veterinarii. agronomii, horticultorii să-și înceapă activitatea in unități „de vîrf", unde au multe de învățat

uităm de acești ..iși fac de lucru" trei ani de stagiu de invățămint su-

Ca si în alte județe ale țării, agricultura tulceană este în plin avînt. Amintind producțiile foarte bune obținute în acest an. trebuie să spunem că acestea sint rodul muncii oamenilor de pe aceste meleaguri, care, conduși de partid, au învățat să mînuiască tehnica cea mai avansată și continuă să învețe.
Lucian CIUBOTARU 
Adrian VASILE corespondentul „Scinteii"

Ce acțiuni trebuie întreprinse pentru scurtarea duratelor de execuție ? Care sint posibilitățile de reducere a costurilor de investiții ? Cum poate crește productivitatea muncii in activitatea de construcții ? Sint doar citeva din întrebările la care am căutat să aflăm un răspuns din partea specialiștilor Trustului Antrepriză Generală de Construcții Industriale Iași, unitate care a lansat in acest an chemarea la întrecerea socialistă către unitățile de construcții industriale.Cum era și firesc, in discuție au fost aduse în primul rînd mai multe soluții care, prin eficiența lor dovedită practic, asigură punerea in funcțiune a obiectivelor economice la termenele stabilite, în condițiile diminuării consumurilor de materiale ’ și energie, reducerii duratelor și a costurilor execuției lucrărilor. In acest sens, un accent deosebit s-a pus aici pe prefabricarea și industrializarea lucrărilor in construcții. De ce ?— Prefabricarea — ne spune An- tlmlr Dașu, director tehnic — este mai ieftină și asigură posibilitatea unei verificări eficiente in fiecare etapă de realizare a elementelor de construcții, ceea ce, în final, determină o calitate sporită a acestora și, totodată, un ritm susținut de execuție a lucrărilor. La care se adaugă, desigur, și economia de timp, deloc neglijabilă. In acest fel, pe șantier trebuie să se execute doar montajul, fără a se irosi timp, materiale și manoperă cu lucrări ce pot fi mult mai bine făcute în condiții superioare de eficiență economică, în atelierele secțiilor de producție industrială.Deci și la Iași, ca și la București, Craiova, Timișoara, ca și în alte localități ale țării, ideea potrivit ‘ căreia șantierul poate și trebuie să devină „secția de montaj" a constructorului devine o practică ce ciștigă teren. Că așa se și intimplă o demonstrează activitatea secției de producție industrială a trustului ieșean, care a fost gindită și organizată in ateliere de prefabricare a elementelor de serie mică, ce nu sint realizate în industria mare, ateliere de fasonat și asamblat oțelul-beton îp carcase, ateliere de confecții și construcții metalice. Fluxul tehnologic, dotarea tehnică — începind cu utilajele tehnologice moderne și terminînd cu mecanizarea operațiilor de manipulare, asamblare și transport — din aceste ateliere sugerează o hală industrială. „Aici realizăm suportul material sau, altfel spus, principalele subansamble necesare activității de construcții — ne explică interlocutorul. Practic, această secție asigură peste 60 la sută din prefabricatele de care este nevoie, peste 80 la sută din confecții, construcții și tîmplării metalice și, în proporție de 100 la sută, betoanele și armăturile folosite■ pe șantierele trustului".— Pe șantierele de investiții, finisajele sint operații mari consumatoare de materiale și manoperă. Cum poate fi ieftinit costul acestor lucrări ?— Considerăm că toate procesele realizate in mediu umed — tencuieli, vopsitorii, .pardoseli minerale — trebuie scoase din șantier. Cînd spun aceasta, mă refer la faptul că volumul de finisaje depinde direct de modul în care se realizează prefabricatele. Dacă acestea sint bine executate, pe șantier nu sint . necesare decit operații de îmbinare a lor. Desigur, finisajele nu pot fi complet eliminate, dar cele care rămîn se impune să fie cit mai mult posibil mecanizate. Pentru aceasta trebuie adoptate măsuri de modernizare, de perfecționare constructivă a unor mașini și utilaje. De pildă, mașinile de tencuit pe care le utilizăm sint foarte bune, dar, potrivit unor cerințe izvorite din practică, sînt de părere că ar putea fi ridicată simțitor fiabilitatea acestora prin îmbunătățirea calității furtunelor de înaltă

presiune și a materialului pentru duze.Un alt aspect deosebit de important reținut pe parcursul documentării îl constituie permanenta preocupare ,a specialiștilor ieșeni de a găsi noi soluții tehnice, noi tehnologii capabile să imprime un ritm accelerat de lucru, să asigure scurtarea duratelor de execuție și reducerea consumurilor de materiale. „In mod deosebit se cuvine activitatea de pînă lor de inventatori și •relatat, bunăoară, directorul trustului.ganizate atit la sediul centralei trustului, cit și pe cele patru platforme pe care ne desfășurăm activitatea, din cercurile respective făcind parte ingineri, maiștri, tehnicieni, muncitori cu experiență, care au avut o contribuție esențială la obținerea a 6 brevete de invenții și a 12 brevete de inovații. Toate aceste.soluții sint aplicate pe scară largă pe șantierele trustului, dar ele sint perfect gene- ralizabile in toate unitățile de profil din țară. Iată citeva dintre acestea :

subliniată acum a cercurl- inovatori — ne-a Dumitru Răbei, Acestea sint or-

Inițiative și experiențe 
bune și cîteva neajunsuri 
care împiedică fructificarea 

lor deplinădecantoare suspensionale prefabricate, prin care crește productivitatea muncii față de soluția clasică cu 65 la sută, în timp ce costul de fabricație se reduce cu 10 la sută ; halele etajate din elemente prefabricate asamblate prin precomprlmare — prin care se asigură o economie de metal de 8 tone, de ciment — circa 30 tone și de lemn — pină la 30 mc ; montarea acoperișului la sol, soluție aplicată la Centrala Electrică și de Termoficare Bolboca și Iași, determină creșterea productivității cu 25 la sută, reducerea cheltuielilor materiale cu 4,2 la sută și eco.nomie de combustibil 6,5 tone combustibil convențional ș.a.“.Deci la Trustul Antrepriză Generală de Construcții Industriale lași se desfășoară o activitate intensă, sub semnul promovării ferme a soluțiilor tehnice și tehnologice moderne, al metodelor superioare de organizare a producției, în condițiile unei bune corelări a muncii, a mijloacelor materiale și umane. Un mecanism economic de mare complexitate, care nu admite nici o dereglare ce poate duce la intîrzieri, la nerespectarea termenelor de punere în funcțiune. Este foarte adevărat că, în cadrul trustului, s-au făcut multe lucruri bune ; cu toate acestea, la unele obiective economice lucrările de con- strucții-montaj înregistrează restanțe, mai mari sau mai mici, față de termenele planificate. Cum se împacă această stare de lucruri cu experiența înaintată, cu preocupările certe pentru buna organizare existente in cadrul trustului de construcții ieșean?— Nu este firesc, dar aceasta este realitatea — ne spune cu vădită părere de rău directorul trustului. Deși am terminat lucrările de construcții la unele obiective care trebuiau la ora actuală funcționze la întreaga capacitate, nu am reușit decit în parte să respectăm acest deziderat. Aceasta deoarece lipsesc o serie de utilaje și echipamente tehhologice, care, trebuie montate la noile obiective. Este singura problemă cu care ne confruntăm, dar care, nerezolvată. anulează practic o bună parte din eforturile depuse de constructori.Reținem astfel că Ia întreprinderea Mecanică „Nicolina" Iași două importante capacități productive — boghiuri și seturi frîne — aveau termenele de punere in funcțiune in martie și, respectiv, februarie anul acesta. Pînă in prezent s-a realizat numai punerea parțială în funcțiune

a acestor două capacități. Care sint cauzele ?— Documentația de execuție exista încă din aprilie anul trecut — precizează ing. Mihai Tanase, din compartimentul investiții —, dar s-a pus problema uniformizării boghiurilor pe plan european, astfel incit a fost necesară o reproiectare a viitoarelor capacități și, bineînțeles, contractarea de noi utilaje. Așa s-a ajuns ca, în decembrie anul trecut, să mai primim incă documentație de execuție. O altă cauză a întirzierii lucrărilor s-a datorat și faptului că trebuia să întreruperi producția pentru a crea front de lucru constructorilor. Totuși, aceste probleme au influențat intr-o mai mică măsură derularea activității de contrucții- montaj. Lucru dovedit de faptul că pină acum s-au pus in fifiicțlune două treimi din Întreaga capacitate. Ceea ce ne ține pe loc este lipsa utilajelor, pe care furnizorii intirzie să le livreze. Practic, de la întreprinderea Mecanică Roman trebuiau să sosească incă din luna iunie toate utilajele ; nici întreprinderea de Con- tactoare Buzău, care se angajase să livreze întreaga furnitură încă din martie, nu și-a respectat cuvintul dat, mai mult, și cele citeva utilaje primite de la acest furnizor sint incomplete. Dacă livrările continuă să intirzie, ținînd coht că utilajele respective condiționează strict punerea în funcțiune a capacităților amintite, Întreaga activitate productivă va avea de suferit.— Ce spun furnizorii ?— Se fac analize, se stabilesc termene, dar, atît timp cit colaborările stabilite de aceștia cu alte unități nu sint respectate, nici ei nu-și pot- onora sarcinile asumate. De exemplu, întreprinderea din Buzău așteaptă să sosească o serie de componente de la Combinatul de Utilaj Greu Cluj-Napoca, care, la rindul său, a promis livrarea lor in luna octombrie. Și, iată, n-au sosit nici pînă acum...Pină vor fi asigurate toate utilajele, așa cum ne spunea interlocutorul, in Întreprindere se va lucra în flux întrerupt. Se va pierde un prețios timp cu manipularea și transportul pieselor de la un proces tehnologic la altul, distribuite, datorită situației create, la distanțe mari. Or, avind în vedere că boghiurile dețin ponderea în producția Întreprinderii, este lesne de înțeles ce consecințe are această situație asupra realizării indicatorilor de plan.Tot utilajele tehnologice lipsesc și Ia alte capacități cu termene aminate sau scadente. La întreprinderea „Metalurgica" lași, de exemplu, constructorul a finalizat lucrările incă de anul trecut. Dar, la ora actuală, deși o parte din utilaje se află in probe tehnologice, altele se lasă încă așteptate, ceea ce desigur face ca nici aceste capacități să nu producă la parametrii proiectați. Aceeași situație se regăsește și la fabrica de oxigen din cadrul Combinatului de Utilaj Greu Iași, unde sînt așteptate rezervoarele pentru stocarea oxigenului lichid, dar pe care furnizorul din Făgăraș, după cum afirma beneficiarul, nu le mai poate realiza la termenul stabilit in contract.După cum reiese din cele prezentate, experiența Trustului Antrepriză Generală de Construcții Industriale Iași, rezultatele bune obținute de acesta riscă să nu fie fructificate in măsura necesară și posibilă și aceasta datorită problemelor create de neasigurarea la timp de către furnizori a utilajelor tehnologice de care este nevoie pentru punerea în funcțiune la intreaga capacitate a obiectivelor economice cuprinse îh planul de investiții pe acest an. Este o problemă ce se cere grabnic soluționată, astfel îneît în perioada de timp care a mai rămas pină la finele anului toate capacitățile productive planificate să lucreze la parametrii proiectați.
Ovldiu ZAMFIRESCU

(Urmare din pag. I)

Vasile Galbur. directorul trustului I.A.S. : Pregătim în fiecare an un mare număr de mecanizatori. Dacă în unele zone mai dens' populate, cum ar fi Garvăr. Nicuiitel. Luncavi- ta și Văcăreni. nu avem problem?, în alte zone, intre care Caslmcea, Rahmanu ș.a., ne lipsesc în jur

Dragomir Traicu. directorul întreprinderii de Execuția și Exploatarea Lucrărilor de îmbunătățiri Funciare : Consider că o problemă deosebită o constituie pregătirea personalului care exploatează rețeaua de irigații din unitățile agricole cooperatiste sau de stat. Neajunsurile care persistă in acest sector se datorează și necunoașterii, tehnologiei irigării, a utilajelor și echipamentelor exploatate. Normal ar fi ca fiecare unitate să aibă un responsabil hidro cit ma: bine pregătit, capabil la rindul său să formeze echipele, să asigure exploatarea cit mai bună a sistemelor de irigații. Cred că ar trebui găsit un sistem de formare a acestora, dintre absolvenții liceelor agroindustriale de maximă condiții, județ se

acordate de stat. în prezent, întreaga investiție a fost recuperată, iar creditele rambursate integral din beneficiile obținute de asociație și nu din veniturile cooperativelor rea-. lizate din alte sectoare. Și aceasta deoarece, complexul, ca sistem de creștere superintensivă a găinilor ouătoare, a permis introducerea și organizarea activității de producție pe baza delor mai noi cuceriri științifice putea mici, și tehnologice, ceea ce nu se realiza în condițiile fermelor în sistem gospodăresc.
La

*în
profil. Este o chestiune de însemnătate în actualele cînd suprafața irigată in va extinde continuu.Redacția : In adunările de dări de seamă și alegeri s-au formulat observații in ce privește modul in care s-a desfășurat învățămîntul agrozootehnic de masă. Cum considerați că poate fi adus acesta la condiția unei utilități concrete 1Daniel Văduva, inginer-șef la Cooperativa Agricolă de Producție Beștepe Trebuie să dăm acestei forme de pregătire rolul pentru care a fost creată. Nu cred că există o formulă valabilă pretutindeni. La noi. prezenta a fost bună, dar aceasta este doar o primă condiție. Problema o constituie — cred eu — conținutul învățămintului și modul de prezentare a temelor. Sint convins că pe aceste elemente trebuie pus accentul. Temele ce se dezbat trebuie să pornească de la planul de producție, de la tehnologiile actuale, și nu de la elemente generale de agrotehnică valabile oriunde și prezentate ca o

baza 
întregii activități 

- tehnologii 
moderne, de 

înaltă eficiențăRedacția : într-un domeniucare nu puține unități cu profil ase- mător obțin rezultate sub posibilități, ce experiență demnă de reținut oferă asociațiile din Scînteia și Smirna ?Gheorghe Mandu : Nici la noi începutul nu a fost concludent. Lipsa de experiență, neîncrederea, dar și neajunsuri in organizarea muncii au determinat in primii ani pierderi financiare. Aceasta însă nu pentru că forma de organizare nu era bună, ci pentru că modul de lucru era defectuos. O dovedesc rezultatele din 1984 și pînă în prezent, cînd situația s-a schimbat radical, asociația obți- nînd anual beneficii de circa trei milioane lei. în ultimii șase ani consecutiv asociația s-a situat pe locul întii pe țară in întrecerea socialistă cu asociațiile de profil asemănător, primind ordinul „Meritul Agricol" clasa I, iar în anul 1987 înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare".Succint, sursele rentabilității ridicate pot fi rezumate in cazul nostru astfel : obținerea unui spor de creștere in greutate, mediu la toate categoriile de vîrstă, de un kilogram pe zi ; realizarea unui kilogram de spor în greutate cu un consum redus, de numai 7,8 U.N. față de 9,5 U.N., cit este planificat ; livrarea taurinelor la o greutate medie de

peste 425 kg și, In fond, obținerea unui kilogram de carne la un cost mai mic decit avem planificat, în realizarea unor astfel de indicatori de producție și eficiență, dincolo de organizarea și desfășurarea pe baze riguros științifice a procesului de producție, aș accentua, ca un factor esențial, preocuparea pentru producerea furajelor in cantități îndestulătoare și de calitate superioară, activitate care, în asociația noastră, este îndrumată tehnic și științific de către un colectiv de cercetători de Ia Institutul de Cercetări pentru Cereale și Plante Tehnice Fundulea. Ceea ce pentru unii pare paradoxal, că in timp ce sporul în greutate crește, consumul de unități nutritive scade, este

Avantaje 
de necontestatRedacția : Rezultatele de producție și economice ale celor două asociații sint edificatoare. Cum se răs- frînge aceasta în balanța economică a unităților agricole asociate ?Cornel Elcfterescu : Faptul că cele două asociații desfășoară o activitate rentabilă constituie, prin repartizarea beneficiilor realizate, o sursă importantă de echilibrare a veniturilor unităților agricole participante și, în același timp, o sursă de dezvoltare și consolidare a proprietății cooperatiste. Este și motivul pentru

de lei. Cu banii aceștia am consolidat proprietatea obștească, realizind unele obiective propuse de cooperative, cum ar fi modernizarea sectorului zootehnic, procurarea unor utilaje și construirea de obiective sociale. Evident, prin toate acestea se creează condiții pentru sporirea veniturilor unității și, implicit, ale membrilor cooperatori.Constantin Ungureanu : De Ia înființarea asociației și pină la sfîrși- tul anului trecut, cooperativele agricole au primit, din beneficiile realizate, corespunzător cotei de participare a fiecăreia, suma de aproape 20 milioane lei. Pentru noi, important este acum să lărgim și mai mult activitatea de producție în con-
ROLUL FUNDAMENTAL, HOTĂRlTOR 

AL PROPRIETĂȚII SOCIALISTE
explicabil prin faptul că noi nu administrăm furajele în starea lor naturală, ci le preparăm și înnobilăm prin diferite procedee, obținînd un furaj unic, de foarte bună calitate.Constantin Ungureanu : Din primul an al intrării în producție, asociația noastră a obținut beneficii de circa cinci milioane Iei anual. Și a- ceasta ca urmare a faptului că de la înființare și pină in prezent asociația a realizat și depășit atit producția totală de ouă, cit și aceea de carne. Desfășurind activitatea pe baze riguros științifice și introducind tehnologiile cele mai noi de producție, s-a reușit obținerea unor producții de 254 ouă pe o găină, cu țin consum de furaje de numai 165 grame pe un ou. De mare importantă este permanentizarea îngrijitorilor și policalificarea lor in meseria de zoo- tehnlst-mecanizator. Jumătate din cei 50 de îngrijitori sint calificați in această meserie. Toate acestea ne a- sigură o productivitate înaltă a muncii, de peste 500 000 lei pe îngrijitor, comparabilă cu domenii de vîrf ale industriei.

care consiliile asociațiilor, formate din reprezentanții unităților asociate, ca organe de conducere colectivă ale asociațiilor respective, urmăresc permanent și iau măsuri pentru a se asigura desfășurarea unei activități eficiente și obținerea de beneficii.Isac Mogoș : Este în interesul nostru să procedăm astfel, fiindcă una este să impărțim la sfirșitul anului pierderi, adică să scoatem bani din buzunarul cooperativei pentru a susține asociațiile, și cu totul alta este să impărțim beneficiile, adică să ciș- tigăm. De asta noi sprijinim asociațiile in realizarea unor acțiuni cu forță de muncă și diferite mijloace mecanice. Și pină acum am avut doar de cîștigat, asociațiile la care participăm ajutindu-ne să sporim averea obșteasca a cooperativei.Dumitru Năstase : Sumele investite de cooperativă, de circa 1,7 milioane lei, pentru crearea celor două asociații de creștere a animalelor au fost recuperate și am primit in plus în ultimii ani, cotă-parte din beneficiile obținute, aproape un milion

diții de eficiență sporită, pentru a obține beneficii și mai mari.Gheorghe Mandu : Redresarea activității asociației incepind din anul 1983 a permis obținerea pină în prezent a unor beneficii totale insu- mînd 22 milioane lei, o bună parte din bani fiind repartizați cooperativelor agricole asociate. Acum, toată lumea este convinsă că și in sectorul de ingrășare a taurinelor se pot obține rezultate care să asigure o eficiență ridicată. Ceea ce ne preocupă în continuare este să consolidăm experiența dobindită, astfel îneît să încheiem an de an activitatea cu rezultate economice și financiare cit mai bune.
Beneficiile ridicate 

- sursa 
acumulărilor 

pentru dezvoltare
Redacția : Cum și pe ce căi se asigură îh continuare dezvoltarea aso-

ciațiilor și ridicarea la cote rioare de eficiență a activității productive ?Constantin Ungureanu: Noi ne-am asigurat din beneficii prie, aș . voltare. Este meritul celor cooperative participante, consiliul asociației, au din beneficiile realizate să alocăm anual 30 la sută pentru fondul de dezvoltare al asociației. Astfel, de la înființare și pînă în prezent, la fondul propriu de dezvoltare s-au acumulat circa 20 milioane lei. Aceasta a permis ca, pe baza hotărîrii consiliului asociației, să realizăm, într-o primă etapă, modernizarea complexului, corespunzător tehnologiilor înaintate de creștere a păsărilor. Avem acum resursele financiare necesare pentru dezvoltarea și mai puternică a asociației în cincinalul următor. Dintre obiectivele urmărite amintesc folosirea intensivă a spațiului prin mărirea capacității existente cu incă 50 000 capete, prin aceasta realizîndu-se o in- tensivizare maximă a procesului de producție ; introducerea celor mai moderne metode de furajare in scopul realizării producției de ouă cu un consum specific mai mic cu 10 grame pe ou. aceasta conducind la o economie de 200 tone furaje pe an ; reducerea procentului de mortalitate cu 5 la sută față de nivelul actual. Realizarea acestor obiective de dezvoltare va asigura în cincinalul viitor dublarea beneficiilor planificate.Gheorghe Mandu : Consiliul ciației noastre a decis ca 35 la din beneficiile realizate să fie cate pentru fondul propriu de voltare. S-a hotărît un procent ridicat pentru dezvoltare tocmai pentru a se crea condițiile necesare Introducerii tehnicii noi, modernizării complexului, mecanizării lucrărilor și calificării îngrijitorilor, toate acestea condiționînd în ultimă instanță desfășurarea, în continuare, a unei activități rentabile. Ia cote fnal- te de eficiență.

supe-
o sursă pro- spune, pentru autodez- șase care, in hotărit ca să

aso- sută alo- dez- mat

Aurel PAPADIUC 
Mihai VIȘOIU 
corespondentul „Scinteii

t



/
SClNTEIA — sîmbătâ 11 noiembrie 1989 PAGINA 5

Domnului TURGUT OZAL
Președintele Republicii Turcia ANKARA învestirea dumneavoastră In înalta funcție de președinte al Republicii Turcia imi oferă plăcutul prilej de a vă adresa felicitări cordiale, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire, de succes in activitate, iar poporului turc prieten prosperitate și pace.îmi exprim și cu acest prilej convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și colaborare dintre România și Turcia vor cunoaște și în viitor o dezvoltare rodnică pe multiple planuri, spre binele celor două popoare ale noastre, in interesul cauzei înțelegerii, cooperării și păcii in Balcani, în Europa și in întreaga lume,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

A

Socialismul, calea dezvoltării libere,
independente a popoarelor

(Urmare din pag. I)

Repere ale reconstrucției
pe pămîntul Angolei

IN TELEGRAME adresate 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Noi colective muncitorești din economie raportează 
obținerea unor importante rezultate în îndeplinirea 

și depășirea sarcinilor de plan pe acest an 
și din actualul cincinalîn telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, noi colective de oameni ai muncii raportează obținerea unor însemnate succese in Îndeplinirea sarcinilor de plan pe acest an și cincinal.întreprinderea de Alumină Oradea raportează că la data de 3 noiembrie a realizat prevederile de plan la producția-marfă pe 4 ani din actualul cincinal. în cele 10 luni care au trecut din acest an a fost obținută o depășire la producția-marfă in valoare de 28 milioane lei și s-au dat peste plan 2 370 tone alumină.Oamenii muncii de la întreprinderea de Exploatare și întreținere a Rețelelor Electrice și Termice Buzău au realizat Înainte de termen

planul pe 4 ani din actualul cincinal la producția-marfă, creindu-se condiții pentru obținerea, pină la • finele anului, a unei producții- marfă suplimentare în valoare de 28 milioane Iei. Prin încadrarea tuturor consumurilor în cotele a- probate a fost realizată o economie de 128 600 MWh energie electrică, s-a produs în centralele proprii O cantitate suplimentară de energie electrică însumînd 10 500 MWh.Colectivul întreprinderii pentru Amenajarea Completă și Exploatarea Riului Dîmbovița, din cadrul Consiliului Național al Apelor, raportează îndeplinirea integrală a volumului anual de construcții, an- gajîndu-se să realizeze pină Ia 31 decembrie lucrări in valoare de 250 milioane lei și să depășească stadiile fizice prevăzute pentru acest an.
BOGATE MANIFESTĂRI CUITURAL-POLITICE 

CONSACRATE CONGRESULUI AL XIV-LEADezbateri, mese rotunde, simpozioane purtînd genericul „Vot unanim pentru realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al partidului" au avut loc la întreprinderile „Carbochim" și „Armătură" din. Cluj-Napoca, Combinatul de Lianți și Materiale Refractare Turda, iar la Corpbinatul Metalurgic din dropia Turzii, Combinatul de Fibre, Celuloză și Hîrtie din municipiul Dej, întreprinderea de Prelucrare a Lemnului Huedin au avut loc dezbateri cu tema : „Contribuția inestimabilă a tovarășului Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea teoriei și practicii revoluționare, la măreața operă de edificare a societății socialiste și comuniste in patria, noastră",Asemenea manifestări, evidențiind activitatea partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru aplicarea fermă, creatoare a principiilor socialismului științific la condițiile și realitățile României, pentru Întărirea și dezvoltarea proprietății socialiste, pentru perfecționarea și lărgirea democrației muncitorești-revoluționare au avut loc la întreprinderile „Teh- nofrig", „Napochim", „Someșul", in comunele Gilău, Borșa, Geaca, Iclod și altele. La biblioteca județeană, casele muncipiale de cultură din Cluj-Napoca și Dej, la eăminele culturale din Mănăstireni, Căpușu Mic, Feleacu au fost vernisate expoziții de artă plastică contemporană, expoziții de carte social-politică, au fost prezentate spectacole artistice de cinstire a gloriosului nostru partid, a înfloritoarei Românii socialiste.Faptelor de muncă rodnică cu care locuitorii județului Alba Intfm- pină Congresul al XIV-lea al partidului li s-au alăturat tn aceste zile bogate manifestări politico-educative ți cultural-artistice la care participă numeroși oameni ai muncii. în acest cadru se- înscriu simpozioanele, expunerile, dezbaterile, mesele rotunde și consfătuirile avînd ca temă „Congresul a! XIV-lea aî partidului — eveniment de importanță istorică In edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism", „Grandioasele obiective ale dezvoltării patriei în cincinalul 1991—1995 și în perspec--•-----------------------------------------------

tiva anului 2000", „Dezvoltarea în continuare a economiei naționale —r opțiune fundamentală pentru progresul general al patriei", organizate la intrcprindcrile metalurgice din Aiud și Zlatna, la combinatele de prelucrare a lemnului de la Blaj și Sebeș, întreprinderea de Tricotaje din Cîmpeni, exploatările miniere de la Roșia Montana și Baia de Arieș.Sub genericul „Romftnia intre congresele al IX-lea și al XIV-lea ale partidului", la Biblioteca județeană din Alba Iulia s-a deschis o amplă expoziție de carte social-politică în standurile căreia, la loc de frunte, se află volume reprezentative din vasta operă teoretică a tovarășului Nicolae Ceaușesdu, precum șl pu- blicații in care sint relevate profundele transformări petrecute în țara noastră în anii de glorie ai „Epocii Nicolae Ceaușescii".în organizarea Comitetului Județean Vaslui al P.C.R. și a filialei Comisiei române de istorie militară, la Muzeul județean din Vaslui a avut loc simpozionul cu tema „Opera tovarășului Nicolae Ceaușescu despre lupta milenară a poporului român pentru dreptate socială și libertate națională, pentru independență și unitate".Muzeu! de istorie al Republicii Socialiste România a dedicat Congresului al XIV-lea al P.C.R. ample manifestări științifice șl artistice menite să evidențieze semnificația Congresului marilor victorii socialiste, a ideilor de continuitate, perenitate, independentă și suveranitate, ca permanențe ale istoriei noastre naționale. La sediul muzeului și pe mari platforme industriale ale Capitalei au fost organizate simpozioane consacrate marelui forum al comuniștilor, mese rotunde și dezbateri dedicate rezultatelor ultimelor cercetări privind dezvoltarea culturii și civilizației românești.înfăptuirile fără precedent din anii „Epocii Nicolae Ceaușescju" fac obiectul unor expuneri ș! expoziții foto^ocumentare. în program se află înscrise, de asemenea, simpozioane privind istoria ca sursă de inspirație pentru creația noastră literară, cultura românească in context universal, precum'și «spectacole și prezentări de filme documentare.

rind un luminiș, pornesc intr-acolo fără discernămint. Și viața a dovedit că in unele țări socialiste, sub presiunea unor greutăți economice și sociale, a unor neajunsuri, s-a pornit către astfel de „luminișuri", cum sint econom.a de piață sau libera concurență, reglarea prin prețuri. Dar toate aceste soluții, capitalismul le-a folosit in condiții de exploatare, de nedreptate și inechitate socială. A le folosi azi in țările socialiste nu înseamnă altceva decit iluzia găsirii căilor către viitor. Pentru că, in esență, ele vor determina inevitabil o dare înapoi. Vor determina reinstau- rarea relațiilor capitaliste de exploatare și de umilire a omului. Drumul inainte nu-1 pot indica deoît principiile socialismului științific, ale materialismului dialectic si istoric.Recenta expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu constituie o valoroasă contribuție la îmbogățirea tezaurului teoretic, ideologic și politic al partidului clasei muncitoare, la dezvoltarea creatoare a gindird so- cial-politioe contemporane, la triumful socialismului științific. Acest impresionant act politic, de mare însemnătate teoretică și practică, a abordat o problem atică vastă, generată de progresul societății românești, de evoluția lumii contemporane. El conține orientări si soluții de cea mai mare importanță pentru înțelegerea dinamicii actuale a societății umane, a transformărilor înnoitoare, sociale si naționale, pe care aceasta le cunoaște sub impactul noi revoluții tehni- co-științifiee. întemeiată pe sintetizarea 'texperienței istorice multimilenare a poporului nostru, a practicii transformării socialiste a țării, in contextul procesului revoluționar mondial, pe stăpinirea temeinică a dialecticii materialiste, a marilor adevăruri ale teoriei revoluționare a clasei muncitoare, analiza realizată de secretarul general al partidului nostru ilustrează o deosebită capacitate de generalizare teoretică, o mare receptivitate față de fenomenele și problemele noi, o dată cu preocuparea de a formula, pe această bază, căile șl modalitățile cele mai adecvate.de natură să asigure înflorirea multilaterală a societății românești, ridicarea ei pe noi culmi ale civilizației soc.aliste, pe fondul încrederii nelimitate în victoria socialismului, „Numai și numai socialismul— releva tovarășul Nicolae Ceaușescu— reprezintă viitorul luminos, de bunăstare și fericire, de libertate $1 pace al întregii omeniri". Concluzia secretarului general al partidului se întemeiază pe legitățile dezvoltării sociale : „Victoria socialismului, indiferent ce obstacole se ridică, este de neinlăturat".Dezvoltarea României in anii socialismului, cu deosebire in epoca deschisă de Congresul al IX-lea al partidului, este semnificativă pentru ce poate să înfăptuiască, intr-o perioadă istorică scurtă, un popor care edifică nuna orinduire socială.Timp de 25 de ani, d.n 1965 și pină în prezent, pe baza proprietății socialiste. s-a Înfăptuit cdnlirtuu o politică revoluționai ă de repartizare rațională, științifică a venitului națio-\

nal, asigurîndu-se o rată înaltă, de 30 la sută, a acumulării. Ample programe de investiții au determinat creșterea in ritmuri înalte a forțelor de producție, repartizarea lor armonioasă pe întregul teritoriu al patriei. Pe această bază, a fost elaborată . strategia făuririi unei industrii moderne. Au fost construite, in absolut toate județele, mari platforme industriale, au fost ridicate, pretutindeni în țară,, uzine dotate la cel mai înalt nivel mondial.Dezvoltarea industriei a creat condiții pentru trecerea hotărită la modernizarea agriculturii și afirmarea noii revoluții agrare, pentru progresul multilateral al patriei.O dată cu actualul deceniu, România a intrat intr-o nouă etapă a progresului economico-social accelerat : etapa edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și a înaintării spre comunism. O etapă ce va continua în deceniul vitor, pină în anii 2000—2010. Drumul țării in această nouă etapă a fost trasat de Partidul Comunist Român. Obiectivele sint clare : România va deveni, pină in anul 1990, țară mediu dezvoltată din punct de vedere economie și social ; iar în perspectiva anilor 2000 se va integra in rîndul țărilor dezvoltate ale lumii. Temeiul trainic al/viabili- tății lor il constituie baza tehnico- materială de care dispune în prezent România, puterea de muncă și capacitatea de creație ce-i sint proprii națiunii române.Noua calitate, ce constituie numitorul comun al prevederilor cuprinse in proiectul Programului-Directi- vă și in Tezele pentru Congresul al XIV-lea, reprezintă un i complex care ramurile econo- intreaga societate.proces amp'u și cuprinde toate i miei naționale, Noua calitate — concept elaborat de tovarășul Nicolae Ceaușescu — Înseamnă un nou echilibru al vieții economice și sociale, întemeiat pe corelații optime între toate domeniile de activitate, între ramuri și subra- muri, între factorii creșterii economice. înseamnă o mai bună valorificare a resuțselor folosite în procesul de dezvoltare : fonduri fixe, materii prime, energie, combustibil, forță de muncă.România anului 1990 va fl rezultatul înfăptuirii obiectivelor stabilite pentru actualul cincinal. România a- nului 2000 va fl rezultatul realizării tuturor programelor ce vor fi adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului, pentru anii ce vîn. îndeplinirea acestor exigențe cere hotă- rire in muncă, afirmarea spiritului creator, ingeniozitate, competență profesională. Cere învățătură asiduă, căutări creatoare, încununate de prestigioase biruințe. Cere angajare fermă, creatoare, eficientă, întemeiată pe voința Întregului popor de a acționa in spiritul unei inalte răspunderi față de țară, față de prezent Și viitor.Succesele României, ale altor țări socialiste, opțiunile lor de viitor exercită o puternică influență asupra dezvoltării lumii contemporane, Este o realitate că in epoca actuală, tind socialismul nu mai constituie doar o doctrină teoretică, el fiind un sistem social-politic concret, milioa-

ne de oamahi urmăresc cu cel mai • viu interes rezultatele obținute de țările socialiste, pe toate planurile. Progresul economic și cultural, lărgirea democrației, creșterea nivelului de trai, amplificarea cadrului de manifestare a personalității umane sint opțiuni și realități ce trezesc un viu interes în întreaga lume. Tocmai ceasta este cauza ce determină, societatea capitalistă, un proces de reactivare a orientărilor politice ideologice reacționare. De intensificare a unei virulente campanii anticomuniste. Propaganda anticomunistă a devențt mai activă ca orieînd. Ea iși afirmă cu și mai multă insistență caracterul său reacționar. Noile „contraofensive ideologice", noile campanii antisocialiste au, totodată, scopul de a estompa racilele vechii orindulri, de a dezorienta pe cel care caută un drum cu adevărat nou în evoluția societății.Istoria a dovedit că încercările reacțiunii imperialiste, in decurs de zeci de ani, de a opri sau cel puțin de a intirzia dezvoltarea țărilor socialiste au eșuat. Astăzi, țările socialiste ocupă un loc important în întreaga viață economică și politică mondială. Nu sint probleme importante in lumea contemporană la soluționarea cărora țările socialiste să nu participe activ și să nu aibă un cuvint hotărîtor de spus; Viața însăși demonstrează că socialismul reprezintă singura alternativă a dezvoltării libere a omenirii. Numai orin- duirea socialistă va asigura omenirii o nouă perspectivă istorică.Socialismul constituie, astăzi, o realitate fundamentală a lumii contemporane, o realitate complexă, dinamică, ce are încă largi rezerve de a-și proba deplin potențialul său de dezvoltare economică, socială, culturală, iar activitatea ideologică trebuie să-și asume, pe acest plan, un rol tot mai însemnat. în concepția Partidului Comunist Român, a secretarului său general, subliniată cu pregnanță la recenta plenară lărgită, intensificarea activității ideologice și politico-educative are o însemnătate tot mai mare în etapa actuală. Combaterea ideologiei reacționare, reliefarea puternică a legitimită-■ ții socialismului reprezintă un factor de importanță deosebită pentru ln-r săși .opera de făurire cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.întemeiată pe o filozofie politică activă și novatoare, pe învățătura revoluționară despre lume și viață, în deplină concordanță cu dinamica realităților interne și externe, expunerea secretarului- general al partidului — program cutezător de construcție materială și spirituală — trasează cu fermitate, la nivelul cerințelor și exigentelor actualei etape, direcțiile de Înfăptuire in continuare a operei de ridicare neîncetată a patriei noastre socialiste pe trepte tot mai înalte de progres și civilizație. Pe acest drum, poporul nostru, condus de partidul său comunist, se călăuzește neabătut după principiile socialismului științific, a căror viabilitate constituie un adevăr fundamental al contemporaneității.
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Adrian VASILESCU
»

(Urmare din pag. I)

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

FOTBAL : Pregătirile lotului nostru reprezentativReuniți din ziua de luni, 6 noiembrie, membrii lotului reprezentativ de fotbal iși desfășoară cu multă ardoare pregătirile in vederea meciului România — Danemarca din preliminariile campionatului mondial, meci programai la București, in ziua de miercuri, 15 noiembrie.Pentro această partidă, hotăritoa- re in privința calificării echipei noastre la turneul final -din 1990, au fost convocați 19 jucători : Lung, Steiea — Iovan, Petrescu, Andone, Bumbescu, Săndoi, Klein, Ungurea- nu — Sabău, Popescu, Mateuț, Ro- tariu, Hagi, Lupu, Mujnai — Lăcătuș, Balint, Răducioiu. După cum se constată, lotul cuprinde fotbaliști dintre cei mal valoroși, unii cu
★

HANDBAL. Vineri seara, in Sala «porturilor din Buzău s-a disputat meciul retur dintre echipele masculine Dinamo București și Dukla Pra- ga, contind pentru Cupa Federației Internaționale de Handbal. Partida 8-a Încheiat cu scorul de 27—21

multă experiență internațională, tuturor revenindu-le sarcina de mare răspundere de a se pregăti cu seriozitate deplină pentru a obține miercuri victoria necesară calificării.Amintim că partida România — Danemarca din 15 noiembrie se va juea la stadionul „Steaua" din Capitală, de la ora 14, și va fi arbitrată de o brigadă Italiană; 1^ centru — T. Lanese,Marți, stadionul Giulești va găzdui partida selecționatelor de tineret ale României și Danemarcei, contind pentru preliminariile Campionatului european de fotbal, In- tilnirea va începe la ora 14,00.
★(11—12) in favoarea jucătorilor români, Pentru turul următor al competiției s-a calificat Dukla Praga, care cîștigase primul joc cu scorul de 27—18. (Agerpres)

rbul lui, vitrină in care erau expuse numeroase breveta de invenție. Majoritatea pe numele inginerului Nicolae Zahiu.Am stat mai pe îndelete de vorbă cu acest om despre ideea de creativitate tehnică și științifică. Ne-a prezentat mai in amănunt citeva dintre invențiile sale, îndeosebi pe cele legate de automatizarea minei petroliere Monleoru. Nu atit datele tehnice ale acestei acțiuni de pionierat in domeniu ne-au interesat, cit reflexul ei in plan socioprofesional, ținînd seama că automatizarea a fost realizată prin autouti- lare, deci prin investiție de inteligență creatoare proprie. Sigur, la reușita acestui- proces de modernizare au contribuit mai mulți muncitori, tehnicieni, ingineri din colectivul schelei; ideea insă a aparținut inginerului Zahiu și tot el a știut să-i mobilizeze pe oameni la îndeplinirea acțiunii, de- terminindu-i să-și pună in valoare cunoștințele profesionale. să și le îmbogățească din mers, cum se spune. „Unii s-au temut de acest proiect, vă mărturisesc cu sinceritate — ne informa inginerul. Oameni stăpini pe profesiunea lor s-au temut că vor fi mar- ginalizați, că automatizarea îl va da de-o parte... Am discutat cu ei. le-am demonstrat că, dimpotrivă, automatizarea fără oameni nu este posibilă, că tocmai de el va fi și mal mare nevoie pentru a stăpini noile procese tehnice, pentru a le dirija Și controla. Fără îndoială, este nevoie de un efort de substanță — le-am argumentat —, trebuie aruncate peste bord niște comodități, niște deprinderi care tin de vechea activitate... Efortul este de învățare și iarăși de învățare. Așa le-am. spus. Treptat-treptat, și-a făcut drum spre ei înțelegerea ; mindria de muncitori înzestrați și-a aflat o nouă matcă de afirmare ; și-au pus la contribuție capacitatea tehnică șl în-

profesională, este muncă că iși- leagă activitate dedominarea Ău înțeles că de pionierat, numele de o perspectivă, cu folos pentru interesul general. A fost o experiență semnificativă". „Vorbiți-ne, Îndeosebi, despre semnificațiile ei“. „Simplu. S-au lămurit oamenii, vâztnd rezultatul efortului lor ; s-au lămurit că, intr-adevăr, creativitatea nu este un dat natural, neapărat, că ea se poate învăța, că in domeniul ei se poate izbind! prin continuă perfecționare și căutare de so

menil, și au izbîndit JjEste — repet — izbinda ideii că creativitatea se poate .învăța. se însușește. jsq construiește prlii efort prdț priu" !Momente ca acela relatat de interlocutorul nostru s-au petrecut mai multe in viața colectivului Schelei Petroliere de la Berea. Ideea. de creativitate proprie ,,a prins rădăcină puternică printre acești oameni.. Participînd la adunările de partid de aici, la consfătuirile de producție desfășurate in cadrul brigăzilor, deseori am avut

cinema
o Ciclul de filme „Drum de luptă «1 
biruință" — 18,30 ; Mihai Viteazul — 
8; 12,45; 18: PATRIA (118625)
© Ciclul de filme „Sub semnul ma
rilor împliniri": SCALA (II 03 72) — 15
O Rochia albă de dantelă i SCALA — 
9: 11; 13; 17,15; 19,30, FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 
17,15; 19,30
• Drăguța Aelita („Zilele filmului so

vietic") > STUDIO (59 53 15) — 10 ; 12; 
14; 16; 18; 20
0 Un comisar acuză ; FAVORIT 
(43 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. PA
CEA (71 30 85) — 9; 11,30; 14; 16.30; 19. 
LUMINA (14 74 16) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19
0 Revanșa : VICTORIA (18 28 79) — 9: 
11,45; 14.30; 17,15; 19,45, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11.30; 14; 16,30; 19
• Columna : DACIA (30 35 94) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Misterele Bucureștilor 1 LIRA
(317171) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Cei care plătesc cu viața : VOLGA

Atit prin profilul său urbanistic, plasat sub semnul modernității, cit mai ales prin așezarea naturală, capitala angoleză, Luanda, iși justifică renumele de perlă a Africii meridionale. Acest centru urban, unde se concentrează astăzi cam a șaptea parte din populația țării, răsare parcă din apele Atlanticului, între, cartierul Alvalade și faleză se întinde un perimetru dominat de edificii înalte, alternind cu vile camuflate de vegetația luxuriantă.Cu tot profilul modern, centrul mai păstrează străzi Întregi cu case in stil colonial, ceva mai noi deci t cele evocate sugestiv, dar cu totul idealizat, de frescele murale ce se. păstrează in vechea clădire a Băncii Angolei. Frescele respective ii înfățișează pe cuceritori ca pe niște oameni animați doar de dorința de a aduce populației# africane binefacerile civilizației. Realitatea a fost, se știe, departe de asemenea reprezentări idilice. Secole in șir, Luanda a servit ca punct de deportare a sclavilor spre America de Sud. Ne-o amintește prin vestigii zguduitoare un „muzeu al sclaviei". din apropierea capitalei angoleze.Cu încrederea pe care o dă sentimentul libertății și demnității re- cîștigate cu prețul atîtor jertfe, cu 14 ani in urmă, la 11 noiembrie 1975, cind Angola a devenit independentă, zi marcată de atunci ca sărbătoare națională, poporul tî- .nărului stat a pornit la drum hotărît să șteargă urmele întunecatului trecut colonial, să-și croiască un destin pe măsura potențialului de care dispune țara, începînd cu resursele naturale, de o mare bogăție și diversitate. Irțtrate în patrimoniul statului, resursele angoleze sint de natură să înlesnească desfășurarea unul proces de dezvoltare, canabil să recupereze mai rapid înapoierea în care țara a fost menținută de colonialism.în centrul atenției factorilor de conducere din economie se află sectorul petrolier, cel mai dinamic pină în prezent și de o importanță excepțională datorită condiției sale de principală sursă de venituri in devize. Deocamdată, Angola deține locul, al doilea in Africa tropicală (după Nigeria), In ce privește lor, extracției petrol, și Jocul volumul rezerve- și exportului de al cincilea in ie-

rarhia țărilor africane. întreprinderea națională „Sonangol" a a- doptat măsuri vizind sporirea producției pină la 20 milioane de tone in 1990.Un alt obiectiv prioritar il constituie asigurarea necesarului de alimente din producția națională, în acest scop au fost realizate proiecte vizind instalarea unei rețele de irigații în sudul țării, îndeosebi pentru extinderea culturilor cerealiere. Alte proiecte privesc industrializarea lemnului, extracția de gaze naturale, valorificarea potențialului hidroenergetic.O constantă definitorie nentru Angola este setea de învățătură, tn momentul proclamării independenței, 80 la sută din populația țării era' analfabetă, dar, grație eforturilor desfășurate pe acest tărim, au fost alfabetizate între timp un milion de persoane, paralel cu lărgirea rețelei de școli în general.întregul proces de reconstrucție națională s-a desfășurat și se desfășoară sub conducerea M.P.L.A. — Partidul Muncii, pe coordonatele opțiunii socialiste, consacrate în hotăririle primului congres al a- cestui partid.Desigur, nu trebuie uitat că e- fortul constructiv al țării s-a desfășurat in condițiile grele in care rasiștii sud-africani și protejații lbr angolezi din gruparea UNITA au recurs la un șir neîntrerupt de acțiuni armate, soldate cu. numeroase victime omenești și mari daune materiale. La sfîrșitul anului trecut au fost încheiate cunoscutele înțelegeri de reglementare a situației pe calea reconcilierii naționale, dar aplicarea prevederilor trenează sub diverse aspecte.Aniversarea zilei independenței are loc sub semnul intensificării eforturilor în vederea dezvoltării economico-sociale si a reconcilierii naționale. La recenta sesiune a A- dunării Poporului, conducerea de partid și de stat angoleză a apreciat că criza economică din țară eșto treptat depășită, înregistrîn- du-se în ultima perioadă o serie de ameliorări In sfera nroducției, de natură să întărească speranțele intr-o redresare generală, capabilă să propulseze țara pe traiectoria unei dezvoltări stabile.
V. OROS

Cronica zileinaționale a Repu-Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Populare Angola, vineri a avut «loc in Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, in cadrul căreia au fost prezentate aspecte din activitatea desfășurată de poporul angolez pe calea dezvoltării economico-sociale independente a patriei.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S. și Ligii Române de Prietenie cu Popoarele din Asia si Africa, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.A fost prezent însărcinatul cu afa-

ceri ad-intorim al Republicii Popu1 lare Angola la București.

pentru că Întregul colectiv al schelei, mobi.lizindu-și forța de creație, prin ea a reușit, cu precădere, să-i fie apreciată munca, in ultimii ani, cu 5 inalte distincții „Ordinul Muncii’ clasele I și a Il-a. „Trebuie să știți că la principalii indicatori ai planului am Înregistrat creșteri substanțiale, că în cinstea sărbătorii de la 23 August, de anul acesta, am îndeplinit planul pe întregul cincinal. La aceste succese, promovarea noului tehnic și științific și-a adus o substanțială contribuție. Toate
Prin puterea de creație 

a faptelor de muncă
Iuții, că un fond crescînd de cunoștințe permite realizarea de conexiuni bogate, care deschid, la rin- du-le, posibilități de noutate tehnică. Promotorii unei idei cum este aceasta a automatizării au fost, cu precădere, comuniștii. Izbi nda obținută de noi s-a datorat, apoi, unei multitudini de factori care s-au conjugat in tot timpul muncii noastre — ireproșabilă disciplină in muncă și in producție, spirit științific de organizare, un sistem propriu de informară tehnică și științifică reciprocă, spirit critic și autocritic sever, .elaborarea, în dezbaterea colectivă, de idei vizind soluții aplicate pe tot parcursul realizării procesului de modernizare a minei, și așa mai departe". „O multitudine de factori".........Ne-am dat seamade acțiunea lor. meditînd apoi la tot ce s-a intim- plat. Factorii aceștia s-au conjugat armonios, condu- cind la eficiența ridicată a muncii, conturind. totodată, pe plan social, caractere umane, fiecare in parte de ■ emoționantă frumusețe. Nu s-au cruțat in muncă oa-

prilejul sâ ne întilnlm cu această preocupare a multora dintre sondori sau tehnicieni, sau ingineri. Mereu s-a subliniat cu a- ceste prilejuri (cu toate că rezultatele obținute in a- ceastă sferă de ar putea părea toare cuiva venit colectivului) că de căutare, de cercetare și aplicare a ideilor tehnice noi in producție nu s-au desfășurat întotdeauna cu toată forța necesară, că a- ceste idei tehnice noi se impun mai ales acum, cind întreaga tară se pregătește să intre intr-o nouă etapă de dezvoltare social-economică jalonată de documentele programatice ale celui de-al XIV-lea Congres al partidului, ca sarcini de seamă pentru toți comuniștii, că acțiuni de acest Jăte mai eficient.Toate constatări directorului schelei, tovarășului inginer Florea Ma- teiu, și dinsul susținea că măi ales această activitate trebuie văzută și tratată cu spirit deănaltă răspundere.

activitate mulțumi- din afara acțiunile

fel trebuie stimu- energic, concret,aceste impresii, le mărturiseam

acțiunile de acest gen se constituie drept răspunsul nostru comunist înflăcăratele îndemnuri ale secretarului general partidului de a da țării tot ’ mai mult țiței. Amintind noi de toate acestea, n-aș vrea să se considere că sintem mulțumiți cu cit am făcut, cu cit am întreprins pe planul impunerii noului".Nu, nu există o asemenea primejdie. în general, starea de spirit pe care am descifrat-o prin discuțiile cu sondorii, cu tehnicienii, cu inginerii este de continuă nemulțumire față de cit s-a realizat. „Se puteau folosi mai din plin sugestiile și propunerile care s-au făcut cu prilejul discuțiilor individuale cu comuniștii, in cadrul organizațiilor de bază" — spunea maistrul sondor Ion Oprea. Referindu-se tot la această resursă de idei, inginerul Florea Mateiu afirma, la rindu-i. cu amărăciune, că multe dintre sugestiile șl propunerile rezultate din discuții — după expresia sa — „nu au fost restituite întregului colectiv sub formă de acțiuni con-

laal

crete, a căror eficiență să se regăsească direct in activitatea productivă". Nu au fost puțini printre interlocutorii noștri cei care au susținut că, in principal, creativitatea tehnico- științlfică este, de fapt, sarcină curentă de partid și pentru flecare membru al colectivului muncitoresc de la schela Berea — inginerul Vasile Crișan, de pildă, șeful serviciului geologic, sondorul-șef Ion Panaete, do la sectorul probe-producție, sau tehnicianul Ion Mlhăilă. Numai pe această cale, susțin a- cești oameni, se va putea da răspuns direct, eficient problemei cum să se asigure dezvoltarea in continuare a industriei extractive, dezvoltare prevăzulă in proiectul Programului- Dlrectivă, in așa fel incit să se împlinească valorificarea complexă a rezervelor, creșterea însemnată » gradului de recuperare ă substanțelor utile din zăcăminte, inclusiv din cele cu conținuturi reduse sau situate in condiții grele de exploatare. Am înțeles limpede din toate convorbirile purtate, că nici un comunist nu poate socoti — chiar dacă a muncit și muncește foarte bine — că izvoarele muncii sale au o limită și că nu i se poate cere mai mult. Ba i se poate cere și mai mult, pentru că resursele creatoare ale omului sint, practic, fără (sfirșit. Afirma secretarul comitetului de partid, tovarășul Constantin Panait, in cuvinte puține, adevărul că așa trebuie să trăiască și să acționeze comunistul, punîn- du-și in valoare propriile resurse creatoare, resursele creatoare ale tovarășilor săi de muncă, deci prin puterea de creație a faptelor sale, că fiecare comunist este chemat să sporească, prin munca Iul exemplară, prestigiul partidului. Numai așa, după opinia sa, fiecare dintre noi va avea sentimentul datoriei împlinite,
JDionisle SlNCAN 
Stelian CHIPER corespondentul „Scinteii"

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Populare Angola — cea de-a 14-a aniversare a proclamării independenței —, însărcinatul cu afaceri ad-interim al acestei țări in România, Apolinario J. Correia, a oferit o recepție.Au luat parte membri ai guvernului, ai conducerii unor ministere și altor instituții centrale, oameni de cultură și artă, ziariști.Au participat șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, alți membri ai corpului diplomatic.Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Populare Angola — cea de-a 14«a aniversare a proclamării independenței — însărcinatul cu afaceri ad-interim al acestei țări în România, Apolinario J. Correia, s-a intil- nlt cu reprezentanți ai presei centrale, Radiotelevizlunii și Agenției Române de Presă „Agerpres".în acest cadru, a fost evocată lupta poporului angolez pentru independență națională, fiind reliefate aspecte ale muncii ce o desfășoară în prezent pentru progres economic și social.Referindu-se la bunele raporturi romano-angoleze, vorbitorul a a- dresat poporului român calde, mulțumiri pentru sprijinul acordat și i-a urat, acum, in preajma Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român, mult succes în înfăptuirea programelor de edificare socialistă a patriei. 1(Agerpres)
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13,00 Telex
13,03 La slîrșlt de săptămină
14,45 S&plămtna politici
15,00 închiderea programului

10,00 Telejurnal
18,30 “Sub tricolor, sub roșu steag. Ver

suri patriotice, revoluționare
In dezbatere : Tezele, ideile, orien
tările din Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Plenara lăr
gită a C.C. ai P.C.R. » Dezvol
tarea echilibrată, pe baza planu
lui unic a economiei naționale, ca
racterul retrograd, antisocialist al 
teoriei privind trecerea la „econo
mia de plată11
Tara mea, Izvor de frumusețe. Mu
zică ușoară românească

20.35 Film artistic.' „Dragostea mea că
lătoare". Producție a casei de fil
me trei. Scenariul : Nicolae Tic. 
Regla : Cornel Todea

21.35 Telejurnal
22,05 Romanța, bine te-am găsit I

19,40

20.00

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul li noiembrie ora 20 — 14 noiem
brie, ora 20. In țari : Vremea va fi pre
dominant Închisă, exceptlnd regiunile 
vestice și nord-vestice. unde va deveni 
in general frumoasă, cu cerul variabil. 
Vor cădea precipitații slabe. Izolate, sub 
formă de burniță si ploaie în estul șl 
aud-estul tării. Vintui va sufla slab 
pină la moderat, cu unele intensificări 
din sectorul nord-estlc în estul tării, cu 
viteze intre 40 șl 50 kilometri la oră. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 2 șt 8 grade, ceva mai scă
zute tn nordul țării și depresiunile in- 
tramontane. iar cele maxime, in gene
ral. între 5 și 15 grade. Se va produce 
ceată, ne arii extinse, mai ales In zo
nele intracarpatice.

(79 71 26) — 9; 11; 13;, 15; 17; 19,
AURORA (3504 66) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19
• Imposibila Iubire s MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 12; 13,30; 18,30
B Cronica adolescenței — 17; 19 ; Pro
gram de desene animate — 9; 11; 13; 
13: DOINA (16 35 38)
• Poveste din Nordul îndepărtat i 
TIMPURI NOI (156110) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Zbuciumul Iubirii; UNION (13 49 04):
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• O farsă pentru cuscru : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
• Cursa secolului : FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19

0 Poiana corbilor : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11: 13; 15; 17; 19
• Zece negri mititel : COTROCENI 
(81 68 88) — 15; 18,30
• Oricare fată Iubește un băiat :
VIITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19
• Nava lui Yangt POPUIÎAR (35 15 17): 
— 15; 17; 19

teatre
• Teatru! Național (14 71 71, Sala 
mare) : Moștenirea — 18 ; (sala Amfi

teatru) : Torquato Tasso — 18 ; (sala 
Atelier) : Clovnii — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : Cvartetul 
„EUTHERPE” (Arad) : Artemle Sl- 
monca, Titus Avrămuț, Endre Szocs, 
Martha Kovacs (Wilhelm Berger, Mo
zart. Haydn) —» 17; (Ateneul Român): 
„Universul artei vocale”. Recital de 
lieduri. Ruxandra Donose — mezzo- 
soprană, Valerlu Rogacev — pian 
(Brahms, R. Strauss, Enescu. De
bussy, Faure). Colaborează ; Valentin 
Răgușitu — violă — 18
• Opera Română (13 18 57) : Trubadu
rul — 18

0 Teatrul de operetă (13 63 48) ; Ma
ratonul melodiilor — 18
0 Teatrul „"Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18 ; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44): dinele gră
dinarului —• 18
0 Teatrul Mic (14 70 81) t Pluralul 
englezesc — 18,30
0 Teatrul de comedie (16 64 60) ; Re
gele loan — 18
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, Hala 
Studio) ; AI patrulea anotimp — 18.30
0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) ; Solness, constructorul — 18; 
(in foaier) : Doamnele domnului Ca-

ragiale — 18,30; (sala Giulești, 18 04 85): 
Arta conversației — 18
0 Teatrul satirlc-muzica! „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Mi se pare că 
mă-nsor — 18 ; (sala Victoria, 30 58 65): 
Cavalcada rlsului — 18
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română” (13 13 00) : De tine dorul mă 
leagă — 18
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Ulte-1, nu e — 9
0 Teatrul ..Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) ; Dumbrava minunată — 11 ; 
(sala Cosmonauțllor, 11 12 04) : Poves
te despre marionetă — 11
0 Circul București (10 41 93) : „Arena 
atracțiilor" (R.P. Bulgaria) — 13,30 ; 
18,30
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NOUĂ ȘI ELOCVENTĂ MĂRTURIE A ÎNALTULUI PRESTIGIU INTERNAȚIONAL DE CARE 
SE BUCURĂ PERSONALITATEA DE EXCEPȚIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
A DEOSEBITEI APRECIERI FAȚĂ DE NEOBOSITA ACTIVITATE TEORETICĂ ȘI PRACTICĂîn. Tanzania a apărut volumul:
„Concepția României, a președintelui Nicnlae Ceausescu 

privind lichidarea subdezvoltării si instaurarea 
unor relații democratice între toate statele lumii"

DAR ES SALAAM 10 (Agerpres). — Nouă și elocventa mărturie a 
înaltului prestigiu internațional de care se bucură personalitatea de 
excepție a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a deosebitei aprecieri față 
de neobosita sa activitate teoretică și practică, în Tanzania a apărut 
volumul intitulat : „Concepția României, a președintelui Nicolae Ceaușescu

privind lichidarea subdezvoltării și instaurarea unor relații democratice 
intre toate statele lumii".

Tipărit în condiții grafice deosebite, volumul, care se deschide cu 
portretul în culori ql tovarășului Nicolae Ceaușescu, a apărut în Editura 
„Publicity International Ltd", sub semnătura ziaristului Joseph Kamuzora, 
director general al acestei edituri.semnată membru Național Partidu-In prefața volumului, de Aii Mohamed Ameir, al Comitetului Executiv al Comitetului Central al ________lui Revoluționar din Tanzania, se reliefează cu pregnanță rolul hotărî- tor al tovarășului Nicolae Ceaușescu în elaborarea și aplicarea prodigioasei politici interne și externe a României socialiste.„De numele președintelui Nicolae Ceaușescu — se menționează — sînt indisolubil legate toate marile realizări ale României contemporane și, nu în ultimul rînd, exemplul unic al lichidării datoriei externe, concomitent cu asigurarea progresului neîntrerupt al țării. Președintele Nicolae Ceaușescu Se remarcă prin aptitudinea singulară de a se identifica în modul cel mai profund cu aspirațiile de veacuri ale românilor, cu năzuințele de astăzi ale întregului popor, prin capacitatea deosebită de a-1 însufleți și de a-i mobiliza elanurile creatoare spre împlinirea deplină a străvechilor idealuri ale neamului, spre înflorirea multilaterală a patriei, spre afirmarea ei independentă și suverană pe marea scenă politică a lumii, ceea ce a adus țării și conducătorului ei un binemeritat și larg prestigiu în viața internațională".Politica externă a României, subliniază autorul prefeței, expresiei directă a gîndirii și activității novatoare ale președintelui Nicolae Ceaușescu, a consacrat in viața internațională un mod fundamental nou de abordare și de soluționare a problemelor de careț depind prezentul și viitorul omenirii. -r. m-.-uu urn-Cu prilejul ceremoniei de prezentare a volumului, desfășurată in capitala Tanzaniei, Medadi Mu- lungi, director general al Camerei tanzaniene de Comerț, Industrie și Agricultură, a reliefat semnificația importantului eveniment editorial. Subliniind că volumul oferă opiniei publice tanzaniene posibilitatea de a cunoaște nemijlocit aspecte majore ale gîndirii novatoare a președintelui Nicolae Ceaușescu, in probleme de stringentă actualitate pentru țările africane, pentru statele în curs de dezvoltare și, in ultimă instanță, pentru întreaga lume, vorbitorul a spus: „Consider ca deosebit de bine venită publicarea acestei lucrări in Tanzania nu numai pentru că este vorba de România, țară de care ne leagă strinse relații de prietenie și cooperare, ci mai ales pentru că volumul pune in lumină concepția, activitatea și, in ansamblu, personalitatea de un mare prestigiu internațional a conducătorului statului român, președintele Nicolae Ceaușescu". _Activitatea internațională a României se definește ca o politică externă profund științifică, realistă, întemeiată pe o riguroasă analiză a proceselor mondiale ; o politică dinamică, răs- punzind cu promptitudine cerințelor pe care le impune rapida desfășurare a evenimentelor internaționale ; o politică ce se caracterizează prin fermitate, principialitate și consecvență, ale cărei orientări sint incompatibile cu conjuncturismul ; o politică profund creatoare, constructivă, eliberată de scheme și șabloane, care se impune prin abordarea cutezătoare, intr-un mod nou, a fenomenelor și proceselor contemporane ; o politică externă care nu se limitează la afirmarea teoretică a marilor principii ale independenței, suveranității, egalității și progresului, ci este angajată ferm în eforturile de generalizare a acestora la scară planetară", a relevat Medadi Mutungi.După ce a evidențiat strînsele relații de solidaritate, prietenie și colaborare existente între România și Tanzania, în contextul larg al raporturilor dintre România și statele în curs de dezvoltare în general, vorbitorul a spus, referindu-se la cel de-al XlV-lea Congres al Partidului Comunist Roman : „Folosesc acest prilej .pentru a sublinia ferma convingere ca importantul forum al comuniștilor români va contribui, prin dezbaterile și documentele sale, la afirmarea, intr-o și mai mare măsură, a prestigiului internațional al României, al președintelui Nicolae Ceaușescu".în cuvintul rostit cu același prilej, autorul volumului, ziaristul Joseph Kamuzora, director general al Editurii „Publicity International Ltd.", a reliefat că, prin realizarea acestei lucrări, a urmărit să pună in evidență „cel puțin o parte din prodigioasa activitate teoretică și practică a președintelui României, Nicolae Ceaușescu, cunoscut astăzi ca unul dintre cei mai de seamă și prestigioși oameni politici ai epocii noastre, gînditor de renume mondial, care descifrează și deschide cutezător noi drumuri și noi orizonturi".„Am avut deosebita onoare de a fi fost primit de președintele României — a spus vorbitorul. Sînt adine impresionat îndeosebi de ferța copleșitoare a personalității sale, de Originalitatea modului in care abor

acest prilej .pentruforum al comuniștilor

dează problemele vitale ale lumii contemporane, de clarviziunea cu care sesizează elementele de esență din multitudinea aspectelor con- juncturale, precum și de capacitatea de a degaja, pe această bază, soluțiile ce se impun, novatoare, pe deplin realiste și eficiente, a căror transpunere in practică, in viață' ar face ca lumea in care trăim să devină cu adevărat ceea ce au năzuit sutele și sutele de generații care, de-a lungul anilor, s-au perindat pe bătrinul nostru Pâmint — o lume în care toți oamenii să fie egali, o lume in care toate popoarele să fie libere și să trăiască in pace".„Dovedindu-și neabătut preocuparea stăruitoare pentru continua dezvoltare și afirmare independentă a patriei și, in același timp, pentru respectarea drepturilor legitime, inalienabile, ale tuturor celorlalte țări ale lumii — a subliniat vorbitorul — președintele Nicolae Ceaușescu s-a impus pe plan internațional ca o conștiință realistă și responsabilă a contemporaneității, descifrînd cu rigoare științifică imperativele prezentului, scrutînd cu clarviziune viitorul, ca un - renumit gînditor umanist și vizionar și, totodată, ca una dintre cele mai prestigioase și dinamice personalități politice ale epocii, al cărui nume este demn de a fi înscris în rîndul marilor eroi ai umanității".„Impresionează în mod deosebit — a continuat Kamuzora — faptul că umanismul președintelui Nicolae Ceaușescq nu este nicidecum o noțiune abstractă, ci o realitate efectivă, materializată în- tr-un efort continuu consacrat afirmării și dezvoltării multilaterale a personalității umane, atît pe plan intern, cit și internațional".în cadrul ceremoniei de lansare a volumului, semnatarul prefeței, Aii Mohamed Ameir, membru al Comitetului Executiv Național al Comitetului Central al Partidului Revoluționar din Tanzania, a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, un mesaj în care se subliniază : „Doresc să vă asigur că dumneavoastră sînteți cunoscut in Tanzania ca o personalitate politică de mare prestigiu internațional, profund atașată cauzei păcii, independenței și suveranității popoarelor, eforturile dumneavoastră deosebite în sprijinul luptei pentru eliminarea subdezvoltării și edificarea unor raporturi democratice între toate statele lumii fiind unanim apreciate.Noua vizită oficială de pace și prietenie pe care, nu cu mult timp în urmă, ați întreprins-o în Tanzania, împreună cu academician doctor inginer Elena Ceaușescu, convorbirile avute cu președintele Republicii Unite Tanzania, Aii Hassan Mwinyi, au reprezentat un 

moment de excepțională însemnătate în evoluția bunelor raporturi dintre țările și popoarele noastre, dintre Partidul Revoluționar din Tanzania și Partidul Comunist Român.Permiteți-mi ca, o dată cu înalta apreciere față de activitatea dumneavoastră de conducător al partidului și statului român, să-mi exprim convingerea că apropiatul forum al comuniștilor din România — cel de-al XlV-lea Congres al Partidului Comunist Român — va reprezenta un nou și remarcabil moment de referință nu numai' pentru țara dumneavoastră, ci și pe plan internațional".A adresat un mesaj tovarășului Nicolae Ceaușescu și autorul și editorul volumului, Joseph Kamuzora. „Pentru toate popoarele lumji — arată mesajul — numele dumneavoastră a devenit astăzi un adevărat sinonim al luptei pentru pace, egalitate și progres, al încrederii nețărmurite intr-un viitor de aur al umanității. Prin tot ceea ce întreprindeți, în vasta și neobosita dumneavoastră activitate teoretică și practică, ați reușit să in- suflați popoarelor convingerea că stă în puterea lor să făurească acea lume mai bună și mai dreaptă, a cărei necesitate o subliniați consecvent.Deosebita apreciere față de ansamblul activității dumneavoastră, care vă situează în rîndul celor mai de seamă personalități politice ale epocii contemporane, a constituit, totodată, un îndemn pentru realizarea și editarea acestei lucrări în Tanzania".La festivitatea lansării volumului „Concepția României, a președintelui Nicolae Ceaușescu privind lichidarea subdezvoltării și instaurarea unor relații democratice intre toate statele lumii" au participat conducători ai unor organe centrale de partid și de stat, cadre didactice de la Universitatea din Dar es Salaam, membri ai corpului diplomatic, ziariști, reprezentanți al Organizației Unității Africane și ai Congresului Național African, un numeros public;Volumul este structurat în trei mari capitole, abordîndu-se, în cadrul fiecăruia dintre acestea, o tematică distinctă, avînd drept element central relevarea contribuției majore, definitorii, adeseori cu rol de pionierat, pe care o aduce tovarășul Nicolae Ceaușescu la eforturile de soluționare echitabilă a unora dintre cele mai importante probleme • ale lumii contemporane : necesitatea eliminării subdezvoltării și imperativul edificării unor relații democratice între toate statele lumii.în primul capitol, care se referă la concepția creatoare a președintelui Nicolae Ceaușescu privind problematica subdezvoltării, se subliniază că președintele Româ

niei abordează problematica subdezvoltării în ansamblul cauzelor, dimensiunilor și consecințelor sale, reușind ca, prin înțelegerea și interpretarea, intr-o manieră nouă, originală și creatoare, a interacțiunilor diverșilor factori ce definesc starea de subdezvoltare, să descifreze esența acestui fenomen profund nociv al vieții internaționale.Un subcapitol speciei, intitulat „Analiză lucidă, abordări novatoare : subdezvoltarea și marile probleme ale lumii contemporane", pune in relief aspecte de esență ale noului mod de gindire promovat de președintele Nicolae Ceaușescu, cu referiri la concepția românească a- supra relației indisolubile intre eliminarea subdezvoltării, edificarea noii ordini economice mondiale și democratizarea raporturilor interstatale.Cel de-al doilea capitol este consacrat evidențierii concepției privind imperativul eliminării subdezvoltării și al democratizării relațiilor interstatale, ca o condiție sine qua non a .progresului istoric contemporan. Detaliind viziunea românească asupra coordonatelor politice ale democratizării vieții internaționale, autorul subliniază că un merit de excepție al președintelui Nicolae Ceaușescu constă atit în dezvoltarea unei doctrine profund originale cu privire la raporturile interstatale, cit și in elaborarea și punerea cu consecvență în practică a unui concent unitar, coerent, principial și viabil referitor la cerințele și modalitățile de transpunere efectivă in practică a procesului de democratizare a relațiilor dintre toate țările si po» poarele lumii, ca o problemă cardinală a epocii actuale, indisolubil legată de celelalte comandamente majore ale contemporaneității.In acest context, sint examinate demersurile constructive și propunerile realiste ale României, ale președintelui Nicolae Ceaușescu referitoare la căile și strategiile de eliminare a subdezvoltării, la instaurarea de relații democratice între toate țările lumii.Al treilea capitol al volumului este consacrat evidențierii unei componente fundamentale a politicii externe românești : lărgirea continuă a raporturilor de prietenie și cooperare reciproc a- vantajoasă dintre România și țările in curs de dezvoltare. Sint detaliate aspecte referitoare la : conceptul original, înnoitor și umanist al președintelui Nicolae Ceaușescu privind esența și conținutul solidarității în perioada contemporană ; factorii istorici și de actualitate care determină convergența intereselor și obiectivelor majore ale poporului român și cele ale statelor în curs de dezvoltare ; solidaritatea militantă manifestată constant de România, de președintele Nicolae Ceaușescu față de lupta popoarelor pentru emancipare politică și economică, pentru afirmarea independentă a tuturor statelor lumii ; dinamica ascendentă a raporturilor României cu țările în curs de dezvoltare, cu accent pe însemnătatea ce revine, în acest domeniu, dialogului Ia nivel înalt ; dezvoltarea conlucrării româno-africane în cele mai diferite sfere și domenii de activitate, pe plan bilateral și internațional. Este pusă în evidență evoluția continuu ascendentă a raporturilor dintre România și Tanzania.Publicarea în Tanzania a volumului „Concepția României, a președintelui Nicolae Ceaușescu privind lichidarea subdezvoltării și instaurarea unor relații democratice între toate statele lumii" se adaugă altor numeroase lucrări consacrate în diferite țări ale lumii personalității proeminente a tovarășului Nicolae Ceaușescu, re- prezentind o dovadă grăitoare a interesului deosebit manifestat pe cele mai diferite meridiane ale globului față de demersurile de larg răsunet internațional ale conducătorului partidului și statului nostru vizînd reglementarea e- chitabilă a unor probleme vitale pentru întreaga omenire.Presa din Tanzania a reflectat pe larg evenimentul editorial, subliniind faptul că volumul reliefează convingător gîn- direa politică și economică a președintelui Nicolae Ceaușescu, personalitate de recunoscut prestigiu internațional. Sub titlul „România și președintele Nicolae Ceaușescu", ziarul „DAILY NEWS" subliniază faptul că, „pentru cititorii care doresc să știe mai mult despre preocupările României, volumul va servi ca un adevărat material de referință, iar pentrucel care deja le cunosc, acesta le va prezenta o mulțime de alte elemente despre această țară, despre înțeleptul și temerarul ei conducător,președintele Nicolae Ceaușescu".

Consfătuire a secretarilor
cu probleme economice
ai comitetelor centrale 

ale unor partide comuniste 
si muncitorești« •PRAGA 10 (Agerpres). — In zi- leRr de 9—10 noiembrie 1989 a avut loc la Praga o consfătuire a secretarilor cu probleme economice ai comitetelor centrale ale Partidului Comunist Bulgar, Partidului Comunist din Cehoslovacia, Partidului Comunist din Cuba, Partidului Socialist Unit din Germania, Partidului Popular Revoluționar Mongol, Partidului Muncitoresc Unit Polonez, Partidului Comunist Român, Partidului Socialist Ungar, Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Partidului Comunist din Vietnam.Din partea partidului nostru a participat o delegație condusă de tovarășa Eleonora Cojocaru, membru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale.In cadrul consfătuirii a avut loc un schimb de păreri privind pregătirea întîlnirii conducătorilor acestor partide, precum și în legătură cu îmbunătățirea colaborării economice și tehnico-științifice dintre țările membre ale C.A.E.R.

Pentru o nouă ordine 
în domeniul informațiilor 

Intervenție românească 
la O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). — în Comitetul politic special al Adunării Generale a O.N.U. au loc dezbateri privind rolul informațiilor în lumea contemporană. Luînd cuvintul, reprezentantul permanent al României la O.N.U., Petre Tănă- sie, a subliniat importanța pe care o au mijloacele de informare în masă în promovarea păcii, înțelegerii și colaborării, pronunțîndu-se pentru instaurarea unei noi ordini mondiale in domeniul informațiilor și comunicațiilor.Reprezentantul român a reliefat răspunderea ce revine guvernelor, organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale, precum și mijloacelor de informare în masă din toate țările de a promova idealurile de prietenie, de apropiere și respect reciproc între state și popoare, prin • reflectarea corectă și obiectivă a realizărilor fiecărei țări, a eforturilor depuse de popoare pentru progresul lor economic și social, în conformitate cu aspirațiile proprii și condițiile concrete. Vorbitorul' a a- vertizat asupra efectelor negative pe care le are în viața internațională prezentarea deformată a realităților dintr-o țară sau alta, subiectivismul, ignorarea cu bună știință a eforturilor făcute de fiecare popor pentru progresul economic și social.Reprezentantul țării noastre a cerut ca O.N.U. să-și intensifice activitatea penW a Sprijini țările ta curs de dezvoltare să-și dezvolte sisteme proprii de informare, pentru reducerea și eliminarea decalajelor e- xiștente în acest domeniu pe plan internațional.

Evoluții contradictorii 
in America CentralăMANAGUA 10 (Agerpres). — în cursul schimburilor de focuri care au avut loc zilele trecute între forțele armate sandiniste și elemente contrarevoluționare care au pătruns pe teritoriul nicaraguan, nouă contrarevoluționari și trei soldați san- diniști și-au pierdut viața.SAN JOSE 10 (Agerpres). — Crearea Grupului de observatori ai Națiunilor Unite pentru America Centrală (O.N.U.C.A.), aprobată de Consiliul de Securitate al O.N.U., va contribui la revitalizarea acordurilor regionale de pace — a apreciat, intr-o declarație făcută la San Jose, președintele Republicii Costa Rica, Oscar Ariâs, citat de agenția Prensa Latina. Salutînd această decizie, șeful statului costarican a arătat că planul de, pace de la Esquipolas avansează pe calea corectă, în pofida suspendării dialogului dintre forțele insurgente și guvernul din Salvador și intensificării confruntărilor armate în Nicaragua.

ILE DE PRESA
e scurt

1 DISCURS AL NOULUI PREȘEDINTE AL TURCIEI. în primul
I discurs rostit după preluarea oficială a prerogativelor de șef al statului, Turgut Ozal a reafirmatI principiul de politică internațională l al Turciei: „Pace acasă, pace în lume". El a afirmat, totodată, ne- Icesitatea promovării unor relații între state bazate pe respectul reciproc și neamestecul în afacerile interne. "I VIENA — RUNDA A IV-A. LaViena a început, vineri, a patra I rundă a negocierilor pentru noimăsuri de întărire a încrederii șîi securității în Europa. Iau parte reprezentanți ai țărilor participante la procesul C.S.C.E.REUNIUNE. La San Jose au în- Iceput lucrările reuniunii Asociației latino-americane a instituțiilor financiare pentru dezvoltare (ALIDE), consacrată dezvoltării cooperării regionale.DUPĂ ALEGERILE DIN IOR- | DANIA. In Iordania au fost dateI publicității rezultatele alegerilorlegislative. Pentru ocuparea celor 180 de locuri ale parlamentului iordanian au candidat, individual, 647 persoane. După anunțarea oficială a rezultatelor, regele Hussein * a arătat că țara intră într-o nouă I etapă. Iordania, a spus el, va lupta pentru a face față amenințărilor

Plenara C.C. al P. C. Bulgar
Tovarășul Petăr Mladenov, ales secretar general 

al C.C. al P.C.B.SOFIA 10 (Agerpres). — După cum transmite agenția B.T.A., în cadrul plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, Petăr Mladenov a’ fost ales secretar general al C.C. al P.C.B.Plenara a dat curs cererii tovarășului Todor Jivkov de a fi eliberat din funcțiile de secretar general al C.C. al P.C.B. și de membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., ex- primindu-i mulțumiri pentru înde-
★

Petăr Mladenov s-a născut in satul 
Torșevți, regiunea Mihailovgrad, la 
22 august 1936. A intrat in rindurile 
Uniunii Tineretului Comunist Dimi- 
trovist in anul 1949. In anul 1954, d 
absolvit școala „Suvorov" din Sofia. 
A urmat cursurile Universității din 
Sofia la facultatea de filozofie. Și-a 
continuat studiile la Institutul de 
stat pentru relații internaționale din 
Moscova, pe care l-a absolvit in anul 
1963.

In perioada 1963—1969 a îndeplinit 
sarcini de răspundere in cadrul

Plenara C.C.BERLIN 10 (Agerpres). — La . Berlin s-au desfășurat lucrările plenarei a 10-a a C.C. al P.S.U.G., care a analizat diferite aspecte ale situației din R.D.G., pe baza unui raport prezentat de Egon Krenz, secretar general al Comitetului Central al partidului.în cadrul lucrărilor plenarei, Egon Krenz a fost reconfirmat, în unanimitate, in funcția de secretar general al C.C. al P.S.U.G.Plenara a ales un nou Birou Politic.
Participare masivă Ia scrutinul 

electoral din NamibiaWINDHOEK 10 (Agerpres). — Peste 80‘ la sută din totalul populației cu drept de vot din Namibia s-a prezentat la urne in primele trei zile ale alegerilor din acest teritoriu, a anunțat un purtător de cuvînt al administratorului general al Namibiei, Luis Pienaar, citat de agenția Ziana. In Ovamboland, regiune din nordul țării cu populația cea mifi densă — aici trăiesc 249 000 din cei 701 000 alegători — au votat 84,5 la sută dintre aceștia. S.W.A.P.O. se
Lumea capitalului dincolo de lozincile propagandistice

Specula cu chiriile, cauză a crizei 
de locuințe în S.U.A.

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Intr-un comentariu pe marginea mâ
ții demonstrații de ta Washington a 
persoanelor fără adăpost, săptămina- 
lul american „U.S. News and World 
Report" releva că una dintre cauzele 
crizei de locuințe in S.U.A. este fap
tul că numeroase spații locative cu 
chirii mai mici din sectorul particu
lar au fost transformate in birouri și 
locuințe scumpe, care aduc profituri 
mult mai mari proprietarilor. Intre 
1974 și 1985, chiriile pentru aceste lo
cuințe au crescut cu peste 30 la sută. 
Potrivit unui studiu guvernamental, 
intre 1980 și 1985 numărul locuințelor

Accentuarea discrepanțelor sociale 
în Europa occidentalăBONN 10 (Agerpres). — Peste 10 la sută din populația R.F.G. trăiește în sărăcie — relevă un raport dat publicității la Bonn, "citat de agenția D.P.A. De la începutul anilor ’80, rindurile săracilor au crescut vertiginos, fapt ilustrat prin sporirea numărului șomerilor pe termen lung și al celor care trăiesc din ajutoare. Creșterea costului vieții — a prețurilor și chiriilor în primul rînd — a determinat sărăcirea familiilor cu venit mediu. Raportul apreciază că problema sărăciei nu poate fi soluționată decît cu ajutorul unor măsuri politice.STOCKHOLM 10 (Agerpres). —’ Potrivit datelor publicate de Direcția de stat a prețurilor de la Stockholm, prețurile au crescut, în Suedia, de la începutul anului, cu 6,2 la sută.
»

la adresa lumii arabe și pentru a sprijini poporul palestinian în dobîndirea drepturilor sale.STUDIU AL O.I.M. Pînă la sfîr- șitul secolului, circa 75 la sută din populația Americii Latine va trăi în mediul urban, se arată într-un studiu al Organizației Internaționale ă Muncii, dat publicității la' Ciudad de Mexico. Documentul remarcă faptul că în prezent un sfert din populația marilor orașe din țările in curs de dezvoltare trăiește în sărăcie.POPULAȚIA EGIPTULUI este, în prezent, de 51,8 milioane de locuitori, a informat președintele Comisiei pentru populație și planifi-i carea familiei a Partidului National-Democrat, i de guvernămint, Maher Mahran. în anul 2000, a. spus el, populația țării va depăși' 70 milioane locuitori.SONDAJ PREELECTORAL ÎN URUGUAY. Alianța forțelor democratice uruguayene grupate în Frontul Amplu a cîștigat noi opțiuni în favoarea sa în perspectiva alegerilor generale de la 26 noiembrie, un sondaj de opinie organizat recent în țară acordîndu-i 29,4 la sută din voturi, față de 25,3 la sută pentru Partidul Național și 15,9 la sută pentru Partidul Colorado (de guvernămînt). Potrivit sondajelor, există tendințe ca for- 

lungata și devotata sa activitate în slujba partidului și poporului.Plenara C.C. al P.C.B. a propus Adunării Populare să dea curs cererii tovarășului Todor Jivkov de a fi eliberat din funcția de președinte al Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria — precizează B.T.A.Plenara a adoptat o hotărîre potrivit căreia cel de-al XlV-lea Congres al P.C.B. va avea loc în ultimul trimestru al anului 1990.*
Uniunii Tineretului Comunist Dimi- 
trovist. In anul 1964 devine membru 
al Partidului Comunist Bulgar. In 
perioada 1969—1971 a îndeplinit func
ția de prim-secretar al Comitetului 
de Partid Vidin al P.C.B.

Din 1971 a fost ministru al afa
cerilor externe al R. P. Bulgaria. In 
aprilie 1971, la cel de-al X-lea Con
gres al P.C.B., este ales membru al 
Comitetului Central. In iulie 1974 
este ales membru supleant și in 1977, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B. Este deputat al Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria.

al P.S.U.G.Secretari ai C.C. al P.S.U.G. au fost aleși : Wolfgang Herger, Siegfried Lorenz, Wolfgang Rauchfuss, Gunter Schabowski, Helmut Sem- melmann, Gunter Sieber și Hans- Joachim Willerding. Werner Eber- lein a fost ales președinte al Comisiei Centrale de Control.Plenara l-a propus pe Hans Modrow pentru funcția de președinte al Consiliului de Miniștri al R.D.G.Plenara a hotărit convocarea Conferinței Naționale a P.S.U.G. pentru perioada 15—17 decembrie 1989.

bucură în această regiune de un mare sprijin în rîndul populației.După o inspecție efectuată la centrele de votare din nordul țării, reprezentantul secretarului general al O.N.U. în Namibia, Martti Ahtisaari, a declarat că scrutinul se desfășoară într-o atmosferă de calm și fără incidente. După cum s-a anunțat, operațiunea de votare urmează să ia sfîrșit sîmbătă, iar rezultatul scrutinului va fi anunțat la 72 ore de la închiderea centrelor de vot.

ieftine din sectorul particular a scă
zut cu 1,5 milioane unități. în anii 
’90, arată revista, reducerile succesi
ve efectuate in bugetul Programului 
federal pentru construcții de locuințe 
vor duce la scăderea in continuare a 
numărului acestei categorii de locuin
țe. Pe de altă parte, aproximativ 
500 000 apartamente particulare con
struite sau subvenționate de guvernul 
federal vor dispărea din categoria lo
cuințelor accesibile. La expirarea con
tractelor actuale, proprietarii vor avea 
dreptul să-și închirieze apartamente
le unor locatari dispuși să plătească 
mai mult, relevă revista.

LONDRA 10 (Agerpres). — Ministrul britanic al transporturilor și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu creșterea accentuată a criminalității în transportul în comun. Criminalitatea s-a transformat în unele zone într-un adevărat flagel, oamenilor fiindu-le pur și simplu teamă să se mai folosească de mijloacele de transport urban — relatează agenția T.A.S.S.OSLO 10 (Agerpres). — Potrivit! ultimelor estimări, numărul șomerilor este în Norvegia de 144 000, re
prezentând peste 5 la sută din popu-, lația activă. Acesta este unul dintre1 cele mai înalte niveluri înregistrate în perioada postbelică — notează observatorii.

țele de stingă să cîștige tot mai • mult teren în competiția electorală i națională. 'NOU FOR PANAMEZ. întrunit I într-o ședință specială, Consiliul de Stat al Republicii Panama a hotărit I crearea Adunării Naționale a Reprezentanților Magistraturilor, pro- I punînd în calitate de coordonator al | acestui for pe generalul Manuel Antonio Noriega, comandantul For- ■țelor de Apărare Panameze. Noul 1for creat are funcții administrative, • juridice și legislative. La 11 octombrie, Consiliul de Stat îl desemna- I se pe generalul Noriega „liderul I procesului panamez de eliberare națională". iPOZIȚIE CU PRIVIRE LA ANTARCTICA. Intr-o conferință de presă ținută la Bruxelles, ministrul belgian al afacerilor externe, I Mark Eyskens, s-a pronunțat in favoarea declarării Antarcticii drept i rezervație naturală a întregii lumi. I Totodată, ministrul belgian s-a pronunțat împotriva exploatării resurselor minerale ale acestei re- I giuni, așa cum doresc Statele Uni- | te, Marea Britanie, Japonia și Chile.S.I.D.A. ÎN AFRICA. Intr-un ra
port al Organizației Mondiale a Să- > 
fiătății (O.M.S.), dat publicității la 
Lusaka, se precizează că in prezent 1 în țările Africii sint înregistrați 
31 512 bolnavi de Sindromul Imuno- I 
deficienței Dobindite (S.I.D.A.). Fo- I 
carele maladiei, constată documen
tul, se află in Burundi, Congo, Ke- i 
nya, Malawi, Ruanda, Tanzania, | 
Uganda și Zambia, unde in luna oc- • 
tombrie organismele de ocrotire a 
sănătății au înregistrat cel puțin 
cite o mie de cazuri de contaminare 
cu virusul S.I.D.A.
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