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SIBIU :

Prin creșterea 
productivității munciiOamenii ' muncii din industria județului Sibiu acționează cu ho- tărire pentru a intimpina cu rezultate deosebite in producție cel de-al XIV-lea Congres al partidului. Astfel, prin mai buna organizare a producției și a muncii, introducerea și generalizarea progresului tehnic, aplicarea măsurilor cuprinse in‘programele de modernizare a producției, in perioada care a trecut din acest an a fost realizată o producție-marfă industrială suplimentară in valoare de peste 2,2 miliarde lei, obținută in întregime pe seama creșterii productivității muncii, indicator care este mai mare cu 21 943 lei pe persoană față de sarcinile de plan. Cu rezultate deosebite in acest domeniu se înscriu întreprinderile „Independența", „Balanța", „Libertatea", „Steaua roșie", „Dumbrava", „Drapelul roșu" din Sibiu, „Automecanica", ’ „Geamuri", „Relee", „Vitrometan", „8 Mai" din Mediaș, „Textila" și „Mătasea roșie" din Cisnădie, întreprinderea de Sticlărie din Ăvrig. (Ion Onue Nemeș).

BUCUREȘTI :

Utilaj complex, 
de mare productivitateIn vederea creșterii productivității și calității pieselor forjate de mari dimensiuni, in secția forjă a întreprinderii „23 August" din Capitală a fost pus in funcțiune un nou ciocan matrițor cu o capacitate de 40 000 kilograme-forță-me- tru. Utilajul, de inaltă complexitate tehnică, executat in totalitate cu componente românești in trei mari unități ale țării — Combinatul de Utilaj Greu Iași și întreprinderile „23 August" și de mașini grele din București — constituie o nouă și grăitoare dovadă a forței economiei românești. Utilajul, menit să contribuie Ia modernizarea proceselor tehnologice, are un înalt grad de automatizare, este acționat pneumatic și hidraulic Parametrii tehnico-funcționali, calitatea ireproșabilă a execuției vor permite ca pe acest complex utilaj de forjare să se poată realiza o gamă largă de semifabricate de mari dimensiuni. (Gheorghe loniță).

LA COMBINATUL CHIMIC

SLOBOZIA :

Planul anual la export 
realizai exemplarOamenii muncii de pe platforma Combinatului Chimic Slobozia, ctitorie a „Epocii Nicolae Ceaușescu", raportează onorarea angajamentului asumat in cinstea Congresului al XIV-lea al partidului, reallzînd integral producția destinată exportului pentru acest an. Așa cum ne-a informat tovarășul Gheorghe Voicu, secretarul comitetului de partid din cadrul combinatului, in această realizare se regăsesc eforturile și inițiativele vizind utilizarea la capacitate a tuturor instalațiilor, valorificarea superioară a materiilor prime. înfăptuirea riguroasă a programelor de modernizare, realizarea cu forțe proprii a unui important volum de repere și piese de schimb. în prezent, oamenii muncii de pe platforma Combinatului Chimic Slobozia sînt angajați cu toate forțele in pregătirea temeinică a producției anului viitor. (Mi

hai Vișoiu).

CONSTANȚA:

Nou succes al navaliștilorIn atmosfera de puternică angajare patriotică, in care întregul popor intimpina marele forum al comuniștilor, harnicul colectiv de oameni - ai muncii de la întreprinderea de Construcții Navale Constanța a inscris un nou succes de prestigiu în cronica întrecerii socialiste. Mineralierul „Cărbu- nești" de 165 009 tdw, al doilea din seria năvelor-amiral ale flotei noastre maritime, a plecat in probe de mare. Prin aplicarea in premieră a unor noi tehnologii, a unor invenții și inovații de inaltă eficiență, valoarea totală a economiilor rea lizate la construcția acestei nave se ridică la- peste un milion lei. Ca rezultat al perfecționării producției, al vastei experiențe acumulate de navaliștii cohstănțeni, timpul afectat montării in doc la acest mineralier s-a redtțs cu 20 de zile. De. subliniat că noua navă de 165 000 tdw a fost dotată în proporție de 99 la sută cu echipamente de producție românească. 
(Lucian Cristea).

Puternică angajare muncitorească 
pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor

EFICIENTĂ SUPERIOARĂ PRIN MODERNIZAREA

Ampla acțiune de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție, etapă calitativ nouă de implementare a celor mai noi cuceriri ale revoluției teh- nico-științiiice in sfera producției materiale, inițiată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a generat și la Combinatul Chimic Borzești o mobilizare puternică a specialiștilor, a tuturor oamenilor muneii in vederea creșterii mai accentuate a productivității muncii, reducerii cheltuielilor și ridicării nivelului calitativ al produselor. In fiecare uzină, în fiecare secție și atelier se caută noi și noi soluții tehnice pentru promovarea unor tehnologii perfecționate, pentru asimilarea in fabricație a unor produse de înaltă tehnicitate și competitivitate, care să asigure reducerea importului și valorificarea superioară a materiilor prime. Acordind o atenție deosebită acestei activități, consiliul oamenilor muncii, organizațiile de partid analizează lunar sau ori de cite ori este nevoie munca comisiilor de modernizare, modul cum se materializează măsurile înscrise în programul elaborat. De altfel, programul de modernizare se actualizează sau se adaptează mereu în funcție de condițiile noi apărute sau de sarcinile ce revin combinatului la un moment dat. '’— Țimnd seanța de indicațiile date' de conducerea partidului, precizează ing. Valentin Anastasiu, directorul general al combinatului, în ultimul timp am completat programul inițial cu noi măsuri, astfel ca lucrările de modernizare să aibă o eficiență cit mai mare. Pentru aceasta ne-am propus, intre altele, să modernizăm și să repunem în funcțiune o serie de instalații oprite de mai multă vreme și să construim cu forțe proprii altele noi, moderne. in care să realizăm produsele solicitate la această dată atit de beneficiarii interni, cit și de partenerii de peste hotare. La începutul acțiunii de modernizare aveam asemenea instalații in toate cele trei
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Prin structura și compoziția lor, consiliile populare sînt cele mai reprezentative și democratice organe locale ale puterii de stat, chemate să asigure participarea largă a oamenilor muncii in conducerea localităților, a întregii activități de dezvoltare economico-socială. Tocmai de aceea sarcini deosebite revin consiliilor populare, deputaților, care poartă deplina răspundere pentru buna desfășurare a întregii activități de pe teritoriul comunei, orașului sau județului respectiv In acest sens, in Tezele pentru Congresul al XIV-lea se arată : „Consiliile populare vor trebui să-și sporească răspunderea in ridicarea economico-socială a orașelor și comunelor, în spiritul autoconducerii și autogestiunii, să acționeze pentru dezvoltarea industriei, industriei mici, agriculturii, serviciilor, educației și culturii, astfel ca toate localitățile să devină centre puternice demne de societatea socialistă și comunistă".Mandatul încredințat de obște deputaților ce-i reprezintă in consiliile populare trebuie îndeplinit, onorat, in permanență, la cote tot mai înalte de exigență. în legătură cu aceasta, consemnăm opiniile exprimate in cadrul unei dezbateri privind sarcinile și răspunderile ce revin consiliilor populare, deputaților in dezvoltarea economico-socială și înfăptuirea programelor de autoconducere și autoaprovizionare, organizate în județul Tulcea.Constantin Amariei, prim-viceore- ședinta al Consiliului Popular Județean Tulcea : Aș dori să subliniez că acționind în spiritul sarcinilor și exigențelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară lărgită a Comitetului Central, al documentelor pregătitoare pentru Congresul al XIV-lea al partidului, consiliile populare, deputății din județul nostru poartă răspunderea deplină față de infăptuirea tuturor programelor de dezvoltare economi- co-socială, de autogospodărire și autoaprovizionare, iar măsura in care își exercită atribuțiile ce le re

economice

PRODUCȚIEIuzine ale combinatului. Erau fonduri fixe importante, cu mare valoare, trecute in conservare^ Firesc, am considerat de datoria noastră să le modernizăm și să le reintroducem in circuitul productiv. Ele au fost înscrise in programele de modernizare ale fiecărei uzine, la nivelul combinatului fiind stabilite măsuri de anvergură mai mare sau care vizează corelarea unor acțiuni între uzine. în vederea desfășurării in cit mai bune condiții a întregii acțiuni au fost stabilite răspunderi precise și s-au constituit colective mixte de specialiști, cercetători, proiec- tanți, oameni din producție, care au primit sarcini cit se poate de precise.Un exemplu concludent în ce privește modul in care se acționează pentru traducerea in fapt a măsurilor stabilite îl constituie instalația de pinetox din cadrul uzinei de produse chimice și clorosodice. Pine- toxul fiind un produs uzat moral, nesolicitat, instalația a stat „sub lacăt." aproape zece ani de zile. Un colectiv de lucru al comisiei de modernizare, condus de inginerul Vir- giliu Băncilă, directorul tehnic al uzinei, a studiat posibilitățile de repunere in funcțiune a acestei instalații și a făcut propuneri concrete in acest sens. S-a ajuns la concluzia că prin efectuarea unor modificări pe fluxul tehnologic și prin introducerea unor noi mașini și utilaje se poate obține un alt insecticid de mare importanță pentru economie. Lucrările de execuție au demarat repede. Comitetul de partid, conducerea combinatului au trimis să lucreze aici comuniști de nădejde, specialiști și muncitori cu experiență, intre care inginerii Ștefan Toader, Cornel Ionescu, tehnicianul Mihai Lupu și alții. Lucrările s-au efectuat după un proiect elaborat de specialiștii combinatului.— Mașinile și utilajele necesare au fost găsite tot in cadrul combinatului — ne spune directorul unității. în acest scop, la nivelul tuturor uzinelor și secțiilor de ’ producție au fost inventariate utilajele 

vin o dau faptele, rezultatele obținute. Urmărim stăruitor ridicarea pe un plan calitativ superior a activității complexe desfășurate de consiliile populare, aplicind cu fermitate și consecvență principiile autoconducerii muncitorești, autogestiunii, autofinanțării și aut.oaprovizicnării. Aceasta presupune întărirea exigenței și răspunderii față de funcționarea ireproșabilă a tuturor formelor de participare a cetățenilor la rezolvarea treburilor locale, soluționarea operativă a problemelor complexe ale dezvoltării economice și sociale în profil teritorial. Și este 

disponibile pentru a ști pe ce ne putem baza. După numai patru luni de zile, timp in care s-a muncit intens, instalația a fost repusă în funcțiune, fiind asimilat in fabricație un nou insecticid denumit „Sil- vetox", folosit cu bune rezultate de silvicultori in combaterea dăunătorilor din păduri.Aceeași intensă preocupare pentru repunerea in funcțiune a instalațiilor oprite, uzate moral, există și la uzina de petrol. Aici, organizația de partid a inițiat o adevărată campanie pentru stimularea oamenilor, care au făcut numeroase propuneri și sugestii pentru modernizarea celor două instalații de cracare catalitică și a instalației de absorbție și fracționare a gazelor. Urmarea : au fost sistematizate fluxurile tehnologice. au fost realizate și montate noi utilaje, au fost îmbunătățite tehnologiile de fabricație. în prezent, cele două instalații de cracare catalitică funcționează, realizind o producție în valoare de sute de milioane lei. Aceasta în condițiile creșterii productivității muncii cu a- proape 22 000 lei pe persoană și' reducerii cheltuielilor de producție cu 10 milioane lei pe an. Aceiași oameni lucrează acum la repunerea în funcțiune a instalației de absorbție și fracționare a gazelor, care pe baza unei tehnologii moderne va produ- co benzen pentru petrochimie.De remarcat însă că nu numai Ia Instalațiile vechi, oprite, ci in tot combinatul petrochimiștii din Borzești sînt preocupați de găsirea unor noi soluții tehnice, de asimilarea in fabricație, cu eforturi financiare minime, pe baza unor tehnologii perfecționate, a unor produse de înaltă tehnicitate și competitivitate, îndeosebi a celor care asigură reducerea importului. Modernizarea instalației de fabricare a benzenului din cadrul uzinei de cauciuc sintetic este un exemplu grăitor in acest sens. Aici un colectiv de specialiști și muncitori condus de directorul teh-
(Continuare în pag. a IV-a)

știut faptul că în această privință roiul deputatului este de neînlocuit. El este cel care asigură antrenarea cetățenilor, informarea lor premptă, mobilizarea la o participare eficientă, efectivă, la toate acțiunile întreprinse. Ei sînt cei care cuno'o cel- mai bine și problemele locuitorilor, nu numai cele strict cetățenești din circumscripție, dar și pe cele de la locul de muncă, din unitățile economice. De aceea, pentru a mări capacitatea de cuprindere a problemelor și a asigura soluționarea lor, membrii comitetului executiv al consiliului popular județean, ca de altfel și cei ai birourilor executive ale consiliilor populare orășenești și comunale, precum și ceilalți depu- tați care lucrează direct în producție, în afara atribuțiilor ce le revin față de rezolvarea problemelor din circumscripția electorală din care fac parte, sînt repartizați pe intrenrin- deri industriale, obiective de investiții pe o durată de cel puțm un an spre a urmări zilnic și a ajuta la realizarea principalilor indicatori la producția fizică și mai’fă și felul cum sînt onorate contractele cu partenerii externi in toate unitățile care au producție de export. Rezultatele de pînă acum demonstrează că este o formă bună
(Continuare în pag. a IV-a>

acordat Agenției cubaneze de presă - „Prensa latina*După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, la 13 noiembrie a.c., pe Reynaldo Alvarez Cordero, corespondentul la București al Agenției cubaneze de presă — „Prensa Latina", căruia i-a acordat următorul interviu :ÎNTREBARE : Tovarășe pre
ședinte, (ara și poporul dumnea
voastră se află in preajma unui 
eveniment deosebit de important 
pentru evoluția lor viitoare — 
Congresul al XIV-lea al Parti
dului Comunist Român. Ați avea 
amabilitatea să ne Vorbiți de 
principalele realizări obținute de 
România in domeniile politie, 
economic și social — infățișin- 
du-ne bilanțul cu care partidul 
și poporul dumneavoastră se 
prezintă la Congres ?RĂSPUNS : într-adevăr, la 20 noiembrie vor incepe lucrările Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român, care va face bilanțul dezvoltării economico-sociale și al stadiului actual al României socialiste. Totodată, va fi adopțat Programul- Dțpectivă pentru dezvoltarea României in următorii 5 ani și. in perspectivă, pină in anii 2030—2010.Documentele pentru Congresul al XIV-lea au fost publicate în lună iulie. Pe baza lor a avut loc o largă dezbatere in întregul partid, cu participarea întregului popor, a tuturor organismelor democrației noastre muncitorești. Ele au stat, de altfel, și la baza dezbaterilor din adunările de partid și conferințele organizațiilor județene de partid. Se poate spune că întregul partid, întregul popor și-au exprimat părerea ațît asupra drumului parcurs în construcția socialistă, cit și in ce privește perspectivele de viitor.Bilanțul general, în perioada celor 45 de ani care au trecut de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- listă, și îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului din 1965, demonstrează cu putere mărețele realizări obținute de poporul român in construcția socialistă, în dezvoltarea forțelor de producție, a științei. în- vățămîntulul și culturii, in ridicarea nivelului general de viață al întregii noastre națiuni.în această perioadă Istorică scurtă. România a străbătut mai multe etape, istorice — de la orinduirea burghezo-moșierească, in care existau încă puternice forme feudale, la etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. Dintr-o țară agrar-industrială slab dezvoltată — despre care unii spuneau că trebuie să rămînă eminamente agrară — România a devenit, astăzi, o țară industrial-agrară, cu o industrie puternică, modernă, organizată pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, cu o agricultură socialistă înfloritoare.Pentru a ilustra acest lucru, voi menționa faptul că industria românească produce la sfîrșitul acestui cincinal de circa 145 de ori mai mult decit in 1945. Din aceasta, o creștere de 128 de ori s-a realizat după Congresul al IX-lea al partidului. Producția agricolă a crescut de peste 10 ori, din care de 6 ori după Congresul al IX-lea, iar venitul național este de circa 40 de ori mai mare, din care de circa 33 de ori a crescut, după 1965. Pe această bază s-au putut realiza toate programele de dezvoltare economico-socială, de ridicare a nivelului de trai, material și spiritual, al poporului.La obținerea tuturor acestor succese un rol hotărîtor l-a avut Con

împlinirea a cincizeci de ani de la proclamarea zilei de 17 noiembrie ca „Zi Internațională a Studenților" și manifestările organizate pentru aniversarea acestei date îmi oferă plăcutul prilej de a adresa — in numele poporului român și al meu personal — tuturor participanților la această importantă sărbătoare a studențimii din întreaga lume, un cordial salut și cele mai bune urări.Apreciez că, prin organizarea, sub egida Uniunii Internaționale a Studenților, a manifestărilor de la Praga, din acest an, se aduce un bun omagiu tuturor celor care — în anii grei ai perioadei interbelice — au luptat contra fascismului, agresiunii și războiului, în anul 1939, intensificarea luptei hotărîte a popoare- lor împotriva ascensiunii in Europa a hitlerismului a culminat cu puternice acțiuni revoluționare ale clasei muncitoare, ale forțelor progresiste, înaintate. In România a avut loc la 1 Mai, in același an, o mare demonstrație patriotică, antifascistă și antirăzboinică, in care masele muncitoare — in rîndurile cărora s-au aflat numeroși tineri — au dat glas voinței poporului român de libertate, independență și pace.Împlinirea a 50 de ani de la manifestațiile studențești antifasciste constituie un bun prilej de a evidenția contribuția importantă adusă de tinăra generație — în contextul luptei generale a popoarelor — la victoria coaliției antihitleriste în cel de-al doilea război mondial, a hotăririi de a întări colaborarea dintre tinerii și studenții din toate țările, dintre organizațiile lor in lupta pentru înfăptuirea aspirațiilor legitime ale popoarelor de a trăi în pace și libertate.Sărbătorirea Zilei Internaționale a Studenților are loc într-o perioadă în care situația mondială continuă să fie deosebit de gravă și complexă. Ca urmare a continuării cursei înarmărilor, a perfecționării, modernizării și chiar a creării de noi tipuri de arme nucleare și a altor mijloace de distrugere în masă, a

menținerii conflictelor și stărilor de tensiune din diferite zone ale planetei, precum și a efectelor crizei economice mondiale, în lume se mențin și se manifestă puternice contradicții; care afectează toate țările, prezentul și viitorul tuturor popoarelor, pun in pericol existența însăși a vieții pe Pămînt.în aceste condiții, lupta pentru pace și dezarmare constituie problema fundamentală a epocii noastre, a întregii omeniri, deci și a generației tinere. Istoria — așa cum au arătat și evenimentele care au urmat anului 1939 — a demonstrat și demonstrează că, în toate războaiele, tineretul a dat cele mai multe victime, in rîndul tineretului s-au înregistrat cele mai mari jertfe de vieți omenești. Iată de ce România consideră că tineretul, deci și studenții din toate țările, trebuie să Se ridice cu mai mare fermitate — alături de popoarele lor — și să spună un „Nu" hotărît înarmărilor și războiului.Țara noastră consideră că trebuie să se facă totul, de către toate popoarele, pentru a se pune capăt înarmărilor nucleare, să se înceteze orice experiențe și orice fel de modernizare a armelor nucleare și să se treacă la reducerea, pină în anii 2000 — a tuturor armelor nucleare. Ne pronunțăm, totodată, pentru eliminarea armelor chimice și reducerea substanțială a armelor convenționale și a cheltuielilor militare, pentru alocarea mijloacelor respective in folosul dez- . voltării economico-sociale a tuturor popoarelor, și in primul rînd a celor rămase în urmă.Acum, cînd asistăm la recrudescența, într-o serie de țări, a tendințelor fasciste, revanșarde și șovine, considerăm că se impune, mai mult ca orieînd. unn-ea eforturilor întregii studențimi, a tinerilor în ansamblu, pentru ca — în spiritul minunatelor lor tradiții de luptă — să-și aducă, alături de popoarele
(Continuare în pag. a V-a)

gresul al IX-lea al partidului, care a pus capăt politicii de ploconire, de copiere mecanică a altor țări, ca și așa-zisului „model unic", redind partidului și poporului demnitatea, încrederea în forțele lor, trecind la infăptuirea socialismului corespunzător realităților din România, ba- zindu-ne, desigur, pe principiile socialismului științific, pe legile obiective, dar care — după cum este bine cunoscut — se aplică în mod diferit de Ia o țară la alta, de la o etapă la alta de dezvoltare.Am așezat întreaga activitate pe principiile autoconducerii, autogestiunii, autofinanțării. Am trecut la o largă dezvoltare a formelor democratice de conducere, in toate domeniile, pornind de la principiul științific al construirii socialismului cu poporul și pentru popor. Iată de ce, in cursul întregii dezbateri care a avut loc, precum și la Congres vom sublinia cu putere faptul că prin a- ceste realizări remarcabile în dezvoltarea forțelor de producție și a întregii societăți s-a demonstrat cu putere capacitatea creatoare a clasei muncitoare, a țărănimii, intelectualității, a întregului nostru popor, care — lichidind exploatarea și asuprirea, devenind cu adevărat stăpin pe destinele sale — își făurește în mod liber propriul său viitor. Vom sublinia cu putere că toate aceste realizări au fost posibile datorită dezvoltării puternice a proprietății întregului popor și proprietății cooperatiste, faptul că și realizările României demonstrează superioritatea socialismului — ca singură cale de progres ecb-’omico-social, de a- sigurare a adevăratei independențe și suveranități a poporului.ÎNTREBARE: Vă rugăm, sti
mate tovarășe președinte, să 
vorbiți cititorilor noștri despre 
obiectivele fundamentale ale 
României in cincinalul și pe
rioada următoare, pe care le va 
dezbate apropiatul Congres. In 
ce constă noutatea directivelor 
sale? Care sint — după recen
ta achitare a datoriei externe — 
prioritățile pe care le aveți in 
vedere?,.RĂSPUNS: Pornind de la înaltul stadiu de dezvoltare la care am a- juns, avem în vedere să adoptăm noul plan cincinal și orientările de perspectivă pînă în anii 2000—2010. Vom porni de la necesitatea perfecționării întregii activități, acționind pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. Ne propunem să accentuăm dezvoltarea intensivă a tuturor ramurilor de activitate, să ridicăm nivelul calitativ și tehnic al produselor românești, care să poată fi competitive cu cele mai bune produse similare pe plan mondial.Vom acorda, în’continuare, o atenție deosebită atit industriei, cit și a- griculturii, care. în țara noastră, reprezintă ramurile fundamentale ale dezvoltării economico-sociale. Avind in vedere că in întreaga perioadă de pină acum, îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, am alocat pentru dezvoltare 30—33 la sută din venitul național, ne propunem ca și în cincinalul următor și in perspectivă să menținem un nivel inalt al fondului de acumulare, acordind din venitul național 28—30 la 
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sută în acest scop. Aceasta ne va a- sigura mijloacele necesare în vederea dezvoltării generale a țării și înfăptuirii obiectivului strategic de făurire, pină în anul 2000, a societății socialiste multilateral dezvoltate și creare a condițiilor pentru înaintarea spre comunism.în anii socialismului am construit peste 3 milioane de apartamente, din care 2,6 milioane după Congresul al IX-lea al partidului. Aceasta a dus la modernizarea tuturor orașelor patriei noastre și a asigurat rezolvarea in bune condiții a problemei locuințelor, astfel îneît peste 82 la sută din populația țării, iar in București 90 la sută, locuiește in case noi. Pe această bază, a- vem în vedere ca pină în 1995 — adică pînă la sfîrșitul noului plan cincinal — să rezolvăm, în linii generale, problema locuințelor in orașe, pentru toți cetățenii țării.Totodată, vom acorda o atenție deosebită soluționării problemelor generale sociale, asigurării condițiilor de muncă pentru toți cetățenii, aplicării în continuare a sistemului socialist de retribuție. Vom păstra un raport de 1 la 4,5 între salariile mici și cele mari, pornind ferm de la faptul că nimeni nu poate să obțină venituri fără muncă sau prin munca altora.Vom face deci totul ca poporul român să aibă asigurate bune condiții de viață, din toate punctele de vedere, demonstrînd astfel că numai și numai socialismul asigură progresul economico-social, bunăstarea pentru toți cetățenii, egalitatea în drepturi și adevărata independență și suveranitate a țării !în ce privește achitarea datoriei externe a României, pot spune că, într-adevăr, am avut, la începutul acestui deceniu, o datorie de 11 miliarde dolari. Organismele internaționale, îndeosebi Fondul Monetar Internațional, au dorit să folosească această situație pentru a se amesteca în problemele dezvoltării țării noastre, stabilind o serie de orientări după care considerau că trebuie să se dezvolte activitatea economico-socială din România — așa cum, de fapt, fac și acum, cu foarte multe țări. Deși acceptasem inițial unele condiții, am hotărît — după foarte scurt timp — să respingem pretențiile Fondului Monetar Internațional, care ar fi^ însemnat dezorganizarea societății socialiste românești, și am pornit să lichidăm cit mai repede întreaga datorie externă.Desigur, ne-au trebuit aproape nouă ani pentru că, în afara datoriei, a trebuit să plătim o sumă a- proape tot atit de mare pentru do- binzi. Dar, ținînd seama de forța și de dezvoltarea economiei românești, am avut mijloacele necesare ca la sfîrșitul lunii martie a acestui an. să rambursăm în întregime datoria.Ceea ce aș dori să subliniez este că, în această perioadă, arp continuat să alocăm pentru dezvoltare aproape 3 000 miliarde lei, care echivalează cu circa 300 miliarde dolari. Aceasta ne-a ajutat să realizăm programele de dezvoltare e- conomico-socialâ, dar să avem și condițiile necesare pentru plata datoriei.In același timp, trebuie să subliniez că am acționat pentru ridicarea continuă a veniturilor oamenilor muncii și am realizat în această perioadă de două ori ridicarea retribuțiilor tuturor oamenilor muncii,
(Continuare în pag. a Vl-a)
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Este de neconceput să gîndim că s-ar fi putut realiza marile progrese în agricultura 

românească fără sectorul socialist de stat și cooperatist, că am fi putut obține creșterea 
puternică a producțiilor și să ajungem, în satele și unitățile care au pășit acum 40 de ani 
printre primele pe calea cooperativizării, la producții de 8000-9000 kg griu și orz la 
hectar, de peste 20000 pînă la aproape 30000 de kg de porumb știuleți la hectar! înseși 
aceste rezultate demonstrează cu puterea faptelor, a realităților superioritatea și justețea 
organizării socialiste a agriculturii în țara noastră!
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CONSECVENT APLICATADezvoltarea accelerată a agriculturii noastre socialiste, inzestrarea și modernizarea acesteia, care a avut drept rezultat creșterea puternică a producțiilor și a eficienței întregii activități, atestă justețea politicii agrare a partidului nostru, superioritatea proprietății socialiste în a- gricultură. Succesele înregistrate de agricultură sint cu atit mai elocvente, cu cit s-a pornit de la o situație specifică a agriculturii și satului românesc.Acele condiții economice aparte ce dominau mediul rural românesc, caracterizate prin lichidarea tîrzie a proprietății moșierești, un sistem de exploatare rudimentară a pămîntului, o bază tehnică de un nivel foarte scăzut, au imprimat și dezvoltării generale a satului trăsături specifice stării de înapoiere a agriculturii : dispersare și fărîmițare, lipsa în foarte bună măsură a dotărilor proprii unui trai civilizat, satul românesc fiind „aureolat" mai ales de sărăcie. O anumită structură economică deficitară, în care de-a lungul timpului au lipsit practic o industrie și o bază tehnică adecvată, a condus- in fapt la teza și la lozinca atit de mult vînturată a „României ca țară eminamente agrară", vrînd să se spună prin aceasta că - vocația românului este cea de agricultor, dar aproape exclusiv de agricultori săraci. Este vorba de "o concepție cu reminiscențe întinse chiar in anii de după eliberare, in primul rind in străinătate, dar chiar și la unii politicieni cu vederi înguste sau cu interese de grup iți ocb'ffe clasă caW'rirltteftihaa’F' ' opțMțc-. -fowbs ijț Dar țara „cr»inain6nțiritagraijif1;um@u-el> i f populație activă în agricultură de peste6 milioane de persoane (adică peste 75. la sută din totalul populației active) — România ahtebelică abia dacă producea 10 milioane de tone de cereale, folosind, pentru aceasta peste 7.5 milioane hectare de teren arabil, pfacticir.d în multe cazuri monoculture sau tradiționala rotație griu- porumb. Fapt este că o țară, „eminamente agrară" cunoștea un randament al producțiilor mult inferior -urțor țări cu condiții agropedo,climatice mai slabe, tocmai pentru că lipsea suportul fundamental — capaci

s-au răsfrînt. ne- de trai al oame- întregului sat. în fapt „fabrica"

DEMONSTRAT!!

tatea de a practica o agricultură bazată pe introducerea cuceririlor științei, pe aplicarea unor tehnologii de înalt randament, de a promova soiuri de inaltă productivitate, adaptate condițiilor noastre — și pentru că (fără a ignora in nici un fel marea experiență a românilor în agricultură) nu dispunea de oameni cu o calificare care să permită aplicarea tehnologiilor superioare. în primul rind, lipsa de cadre de specialiști, de ingineri agronomi, lipsa de diversificare a profesiilor, chiar in pofida faptului că școala agricolă românească, cercetătorii in" acest domeniu reprezentați prin savanți patrioți legați de glie și de destinele satului și ale țăranului au adus contribuții remarcabile in diferite ramuri ale științelor agricole.De la această realitate s-a pornit la organizarea pe baze noi, socialiste a acestei ramuri, a satului românesc in ansamblul său. A revenit partidului nostru misiunea, în cadrul strategiei de dezvoltare a economiei, de a defini rolul și locul agriculturii in ansamblul dezvoltării economico- sociale a patriei in noua perioadă istorică în care ne aflăm. Transformarea satului românesc a început in primăvara anului 1945 prin înfăptuirea reformei agrare, in urma căreia practic a fost desființată mo- șierimea ca clasă, milioane de țărani devenind stăpîni ai pămîntului muncit din- totdeauna de ei. Ceea ce se cuvine subliniat in mod deosebit în desfășurarea aces- t,ui proces este claritatea liniei poljticg 
mu.. ..-r ..a ;,-.. ■intuirea ci.

Astăzi, cind avem în față tabloul impresionant al transformărilor pe care le-a cunoscut agricultura noastră în anii ce au -âli‘ '------- -“Iri "TI— . -trecut de la. începutul;procesului- de socia-țigrare a partidului nostru și qonsgcvența lixare, și cu. deosebire. în anii de după ■cu care s-a acționat pentru- înfăptuirea ei. .Congresul ăl IX-Ieâ âl partidului, esțe lim- iitfflraserea la teanMormunrw^ocitilwtâ ..ausa^c,- pentrOHW’c£ WWeiî'(fi" gen'Ctâ- tnl”, nr,n adnntare». măsurilor jizarea propHe^țIî^6ciaTiste îtl "fegffcuîtu'făau avut o importanță vitală nu numai pentru destinele satului românesc, ci și pentru întreaga economie națională. După cum aprecia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, „fără realizarea unei dezvoltări unitare, pe baze socialiste a întregii economii, deci și a industriei și a agriculturii, nu am fi putut obține marile realizări pe care! le avem astăzi. Deci fără organizarea agriculturii pe baze socialiste de stat și cooperatiste nu am fi putut obține nici marile realizări din agricultură. dar nici remarcabile infăptuiri in dezvoltarea generală a patriei". Este o realitate relevantă că numai existența proprietății socialiste a făcut posibilă larga și puternica mecanizare a agriculturii, extinderea chimizării, aplicarea cuceririlor științei. desfășurarea unor programe vaste in scopul îmbunătățirii calității pămîntului și creșterii fertilității lui. realizarea noilor sisteme de irigații. Toate aceste infăptuiri constituie încă una din strălucitele confirmări ale justeții noliticii partidului nostru, rezultat al aplicării creatoare a principiilor socialismului științific la condițiile concrete din țara noastră.

tului s-a făcut prin adoptarea- măsurilor pe care timpul și condițiile de atunci le permiteau, partidul și statul nostru făcînd eforturi deosebite pentru inzestrarea tehnică a agriculturii și desfășurarea unor ample lucrări hidroameliorative. Principiul fundamental care a călăuzit vasta activitate politico-organizatorică pentru transformarea socialistă a satului a fost cel al convingerii și înțelegerii de către milioanele de mici producători agricoli că este în interesul lor, al întregii societăți să-și unească mijloacele de producție, pămîntul 

în primul rînd, să treacă la proprietatea cooperatistă, care. împreună cu proprietatea de stat din agricultură, reprezintă temelia trainică a dezvoltării și modernizării acestei ramuri a economiei naționale, a creșterii bunăstării generale a poporului.A fost un proces greu, etape dificil de străbătut pînă ce tînăra industrie constructoare de mașini s-a dotat și. a devenit capabilă să inzestreze agricultura cu tot ceea ce avea aceasta nevoie. Iar acum se poate afirma cu argumentul faptelor că una din marile înfăptuiri ale poporului nostru in anii socialismului, sub conducerea partidului, o constituie făurirea unei agriculturi socialiste moderne, cu randamente deosebit de inalte și eficiență in continuă creștere, bazată pe forma cea mai inaltă de proprietate, pe o tehnică și tehnologie înaintate, in permanentă perfecționare.în mod cu totul deosebit se disting în evoluția acestei ramuri transformările înnoitoare pe care le-a cunoscut agricultura în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al P.C.R., moment istoric de referință care a marcat o cotitură radicală in dezvoltarea și modernizarea agriculturii noastre socialiste. După Congresul al IX-lea al partidului, din inițiativa și în lumina concepției tovarășului Nicolae Ceaușescu, au

© Astăzi, in proprietatea socialistă de stat și cooperatistă se află circa 95 la sută din suprafața arabilă a țării.© în proprietatea socialistă se află majoritatea covirsitoare a bazei tehnice și materiale de care dispune agricultura românească : peste 165 000 tractoare, circa 6 100 combine autopropulsate, precum și un impresionont număr de mașini și utilaje moderne.

Peste 60 milioane tone cereale în 193.9. adică de 12 ori mai mult decit în anul 1950. Este un salt care ilustrează nu numai o creștere cantitativă, ci mai ales schimbările fundamentale, revoluționare survenite in dezvoltarea agriculturii, a satului românesc, in insăși viața țărănimii noastre. Se poate afirma cu indreptățit temei că anul agricol 1989 a fost anul in care agricultura românească începe să-și demonstreze cu adevărat marile ei posibilități. „Putem spune — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu in cuvintarea rostită cu prilejul sărbătoririi ..Zilei recoltei" — că avem o agricultură modernă, inaintată. corespunzător noilor cerințe ale științei in toate domeniile ! Aceasta a dus la realizarea unei producții dc cereale de peste 60

Bi

fost reconsiderate locul și rolul agriculturii, treeîndu-se în mod ferm la lichidarea unor tendințe manifestate in primii ani ai construcției socialiste, de subapreciere a acestei ramuri, acționîndu-se ca ea să devină efectiv o componentă esențială a economiei naționale, să aducă o contribuție sporită la Creșterea avuției naționale. în această nouă strategie de dezvoltare ce poartă amprenta gîndirii secretarului general al partidului găsim conturate cu mare limpezime principalele direcții de creștere economică a acestei ramuri, precum și teze fundamentale privind realizarea unor proporții optime intre industrie și agricultură printr-o politică de dezvoltare mai accelerată a agriculturii, definirii conceptului de nouă revoluție agrară și a căilor de înfăptuire a acesteia. îmbogățind acest concept cu teze și idei noi, secretarul general al partidului a formulat cerința de a reconsidera în mod revoluționar teoria și practica dezvoltării intensive a agriculturii, acționind pentru realizarea unui echilibru dinamic între industrie șl agricultură, astfel incit aceasta prin nivelul inalt de productivitate să-și,aducă o contribuție mereu mai maro la satisfacerea cerințelor de consum ale populației, a altor necesități ale economiei naționale.

1

randamentelor in producția vege- 1 și animală s-a mâteridiițat în ’
© Politica de intensificare continuă a producției agricole in vederea creșterii i fală și uuiiouiu; s-u. riiu«aiu<oui n< , anii construcției socialiste in alocarea ț unor fonduri de investiții de circa 666 miliarde de lei) din care liarde lei după 1965.© Incontestabil, opera de mare a naturii se înscrie ca tre cele mai impresionante ale poporului nostru in ultimii 45 de ani. România dispune astăzi de o suprafață amenajată la irigat de circa 3 750 000 hectare, realizată in majoritatea ei covârșitoare în anii de după Congresul al IX-lea al partidului.

602 mi-transfor- una din- infâptuiri

Faptul esențial ce trebuie subliniat este că marile progrese pe care le-a inregistrat agricultura noastră sini rezultatul unor ample și tot mai susținute programe de investiții pentru dezvoltarea bazei tehnîco- materiale a acestei ramuri, prin creșterea gradului de mecanizare și chimizare, realizarea unor vaste lucrări de îmbunătățiri funciare, modernizarea zootehniei, a celorlalte sectoare. Tocmai in aceasta constă esența experienței politicii agrare a partidului nostru, în sensul că proprietatea socialistă și-a dovedit viabilitatea prin aplicarea consecventă a principiilor socialiste care stau la baza dezvoltării acesteia, politică susținută printr-un uriaș efort investiții. „Proprietatea socialistă foarte importantă, proprietatea tistă este hotărâtoare, dar numai nu este suficient — . sublinia Nicolae Ceaușescu. Fără a aloca uriașe — așa cum am procedat în irigații, în îmbunătățiri funciare, in creșterea fertilității solului. în mecanizare și chimizare și in alte lucrări de bază — nu se pot obține producții bune 1" 

de este coopera- aceasta tovarășul mijloace

milioane tone — griu, orz, porumb șî celelalte — ceea ce reprezintă. practic, aproape 3 tone de cereale pe locuitor. A- ceasta înseamnă marea victorie a revoluției agrare, a socialismului in agricultură".Și ceea ce se impune cu deosebire atenției, și ce trebuie, de fapt,, reținut ca o realizare de excepție, este procesul de apropiere într-un ritm relativ rapid a producțiilor din marea majoritate a unităților agricole de producțiile de vîrf ale agriculturii noastre. Dacă pînă anul trecut numărul unităților care obțineau producții la nivelul cerințelor noii revoluții agrare era de 300, în 1989 toate județele au realizat producții de peste 8 000 kg griu la hectar, respectiv 24 000—25 000 kg porumb știuleți la hectar.

CREȘTEREA PRODUCȚIEI AGRICOLE (în procente)

120-125

i.

Trăsătura definitorie pentru noua etapă de dezvoltare a agriculturii, prefigurată de proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, o constituie accentuarea puternică a laturilor de dezvoltare intensivă. în acest context, introducerea largă în producție a' celor mai noi cuceriri ale științei și. tehnicii agricole, generalizarea tehnologiilor avansate și a metodelor moderne de lucrare a pămîntului, întărirea preocupării pentru folosirea deplină, conservarea și ridicarea potențialului productiv al întregului fond funciar, creșterea nivelului de cunoștințe și a pregătirii profesionale a tuturor categoriilor de oameni ai muncii din agricultură, alături de îmbunătățirea organizării muncii și a producției, întărirea ordinii și disciplinei și preocuparea pentru sporirea rentabilității in toate unitățile agricole, reprezintă direcțiile de acțiune prioritare ce vor jalona dezvoltarea întregii agriculturi in cincinalul viitor. Vor fi continuate cu fermitate acțiunile menite să asigure conservarea și ridicarea potențialului productiv al întregului fond funciar, suprafața amenajată pentru irigații urmînd să ajungă in 1995 la 6 milioane hectare, in timp ce suprafețele pe care vor fi efectuate lucrări de prevenire și combatere a eroziunii solului și excesului de umiditate vor totaliza 3,7 milioane hectare; Obiectivele de perspectivă ale noii revoluții agrare in cincinalul viitor sint obținerea unor producții de 10—12 mii kg griu, orz, ovăz, orez la hectar. 30—40 mii kg porumb știuleți, precum și producții mult sporite la sfeclă de zahăr, soia, floarea-soarelui, cartofi, fasole, in, legume, fructe și struguri. Sarcini deosebit de complexe sint prevăzute pentru dezvoltarea puternică a zootehniei, sector ce dispune de mari' posibilități pentru sporirea efectivelor, și cu deosebire a producției animaliere.Ca factor primordial al progresului economic și social, știința este situată în centrul «..procesului de .înfăptuire .a noii revoluții agrare, ei. revenindu-i un rol «eterOnftmrtt in ftrcțUnfea dr» intensificare și modernizare a ^agriculturii-prin accelerarea introducerii progresului tehnic și tehnologic in producția agricolă. ■ SarcWHBTilDfilHyt dfe ¥nâbr Ce' rttrtii-agriculturii-irtf viitorul’ cincinal evidențiază cerința ca știința agricolă să se implice mai activ și eficient în soluționarea tuturor problemelor pe care le ridică înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare în noua etapă de dezvoltare intensivă a agriculturii românești.

Ce influențe au avut și cum se răsfring în viața satelor toate aceste transformări cantitative și calitative din agricultură ? Iată cum explică tovarășul Anghcl Mircea Dan, președintele C.A.P. Grindu-Ialomița, unul din cei mai autorizați oameni din agricultură, aceste schimbări de esență.— Creată în urmă cu patru decenii, Cooperativa Agricolă de Producție Grindu se numără de mulți ani printre, unitățile agricole de referință din țară și din județul Ialomița, ea impunindu-se prin recoltele și producțiile obținute în sectorul vegetal și in zootehnie. Cit erau de „bogați"' țăranii din Grindu in 1950. anul înființării unității, o spun documentele contabile existente la arhivă. Am pornit la drum cu un inventar ce cuprindea 7 cai, 5 căruțe, 10 pluguri, 3 boroane, 5 prășitori, seceri, coase, sape, furci și greble ; in sectorul zootehnic erau 25 de taurine, 114 ovine, 5 porci și 114 păsări. Producțiile realizate în sectorul vegetal erau la nivelul agriculturii din acei ani : 500 kg griu la hectar, 400 kg porumb, 492 kg floarea- soarelui și II 768 kg sfeclă de zahăr. Dacă ar fi să comparăm producțiile obținute in ultimii ani cu cele realizate atunci, rezultă că ele au crescut de 15—20 de ori la principalele culturi. Realizăm recolte pe care pe drept cuvînt părinții noștri nu și Ie puteau închipui, dar nici noi cei care măsurăm producțiile obținute la un hectar de griu și porumb nu în tone, ci în saci. O dată cu creșterea producțiilor din sectorul vegetal, s-a dezvoltat puternic și zootehnia. Dacă în 1951 valoarea producției globale din zootehnie a fost de 70 000 lei, in acest an ea va depăși 32 dc milioane. De fapt, pe ansamblul cooperativei, in acest an vom realiza o producție globală de peste 71 milioane, din care 34 milioane din sectorul vegetal și peste 5 milioane din activitatea industrială.Toate aceste realizări mijlocit asupra nivelului nilor, asupra bunăstării Cooperativa noastră este satului, și aici muncesc majoritatea locui-

4

torilor săi. în ultimii 25 de ani, în anii care au cunoscut largi deschideri după cel de-al IX-lea Congres al partidului, în satul Grindu s-au construit 600 de case noi, o școală cu 8 săli de clasă, cu laboratoare, și o sală de sport, un centru de creație și cultură socialistă „Cîntarea României", un complex comercial format din două supermagazine, apartamente . pentru specialiști, un modern oficiu P.T.T.R. și o agenție C.E.C. Străzile principale au partea carosabilă asfaltată și 8 km de trotuare din beton. în comună există și 100 autoturisme proprietate personală a membrilor cooperatori. Aparatele de radio, televizoarele, aragazurile, mașinile de spălat și celelalte bunuri de uz gospodăresc, electrotehnice sau mecanice nu reprezintă noutate pentru nici o gospodărie. Sîntem conștienți că această bunăstare o datorăm partidului și statului nostru, stăruinței cu care secretarul general al partidului a acționat pentru dezvoltarea satului românesc. Iată de ce susținem și noi din a- dincul inimii și cu toată dragostea realegerea iubitului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Ia Congresul al XIV-lea, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, avînd convingerea fermă că această opțiune este de fapt opțiunea care va asigura satului românesc un viitor luminos.Aceste prefaceri se regăsesc la scara națională, practic, în fiecare comună, în fiecare sat. în esență, experiența dezvoltării socialiste a țării noastre demonstrează puternica relație de influențare reciprocă ce există între făurirea noii agriculturi socialiste moderne, de tip intensiv, și dezvoltarea generală a mediului rural. Satul românesc a cunoscut o dezvoltare șl o reînnoire spectaculoase, îndeosebi in cursul ultimelor două decenii și jumătate, adică tocmai în perioada de vîrf a progresului agriculturii.© Astăzi, mai mult de două treimi din populația rurală trăiește in case noi, la sate construindu-se in anii socialismului peste 2,2 milioane de case, precum și un număr impresionant de blocuri moderne din fondurile statului pentru diferite categorii de muncitori, specialiști, cadre din invățămint și personal sanitar.© fn sate funcționează peste 12 300 de școli generale și licee, aproape 10 000 de grădinițe, 7 900 așezăminte culturale, 4 900 cinematografe și mai mult de 11 000 biblioteci.© Din inițiativa și sub îndrumarea directă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a început, în urmă cu mai bine do două decenii, infâptuirea vastului proces de modernizare a tuturor localităților rurale, operă care, printre altele, a avut ca rezultat ridicarea unui număr de circa 80 localități rurale la nivelul de dotare și organizare care le-a permis să intre in rîndul noilor orașe agroindustriale.
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ȘTIINȚA, ÎNVĂȚĂMÎNTUL
- puternice forțe motrice ale dezvoltării 

și înfloririi patriei socialiste
j ,.Am pornit și trebuie să pornim de la faptul că nu se J 
J poate concepe făurirea unei societăți avansate, nu se poate ■ 
J gîndî la făurirea comunismului fără a pune la temelia J 
j întregii activități cele mai noi cuceriri ale științei și teh- j 

■ nicii, ale învățămîntului, culturii, ale cunoașterii umane j 
j în general". j
[ NICOLAE CEAUȘESCU j

Cu consecvență și statornicie, preo
cupat de asigurarea progresului conti
nuu dl națiunii noastre socialiste, de 
ridicarea patriei pe noi culmi ale dez
voltării și civilizației, partidul nos
tru, secretarul său general, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, au acordat și 
în anii încadrați simbolic de-al XIII- 
lea și al XIV-lea forum al comuniști
lor români o mare atenție aplicării 
largi în producție a cuceririlor științei 
și tehnicii moderne, dezvoltării și per
fecționării neîntrerupte a învățămîntu
lui, făuririi unui om nou, cu un amplu 
orizont de cultură.

Știința și învățământul au deve
nit, astfel, mai mult ca oricînd, pu
ternice forțe motrice, capabile să con
ducă la transformarea revoluționa
ră a societății, la propășirea econo
mică și socială a patriei, la creșterea 
bunăstării materiale și spirituale a tu
turor oamenilor muncii. Parte inte
grantă a strategiei originale, științific 
fundamentate, elaborată de către to
varășul Nicolae Ceaușescu în scopul 
edificării unei patrii socialiste libere, 
suverane, cunoscută în lume prin rit
murile dinamice ale progresului eco- 
nomico-social, înflorirea științei, în

vățămîntului și culturii — în a căror 
îndrumare și conducere un rol esențial 
revine tovarășei academician doctor in
giner ELENA CEAUȘESCU — consti
tuie, în același timp, expresia înaltei 
răspunderi cu care partidul, conducerea 
partidului acționează consecvent pentru 
a asigura însuși viitorul națiunii noas
tre, ascensiunea ei neîntreruptă spre 
culmile însorite ale comunismului.

Sînt, toate acestea, realități a căror 
amploare, a căror dinamică sînt de
monstrate elocvent de marile realizări 
obținute de poporul nostru în anii care 
au trecut de la Congresul al XIII-lea 
al partidului.

Printre marile ctitorii ale „EPOCII NICOLAE CEAUȘESCU", care reflectă grija statornică a 
conducerii partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru perfecționarea continuă a activității în domeniile științei și învăță
mîntului și care au impulsionat în mod hotărît contribuția acestor sectoare la ampla operă 

de edificare a societății socialiste se numără și Institutul Politehnic din București

APORTUL HOTĂR1TOR AL CERCETĂRII 
ȘTIINȚIFICE LA FĂURIREA UNEI ECONOMII 

MODERNE, EFICIENTE

CONDIȚII OPTIME DE ÎNVĂȚĂTURĂ PENTRU TOT! FIII TĂRIIȘcoala de toate gradele din România de astâzi oferă tuturor fiilor patriei depline posibilități de acces la instrucție și educație, de perfecționare a pregătirii, în condiții de gratuitate și largă democrație.
In cei aproape patru ani care au trecut din actualul cincinal, activitatea de cercetare științifică și de introducere a tehnicii noi a avut la bază prevederile planului cincinal 1986-1990, transpuse în viață în lumina indicațiilor și sarcinilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. In centrul acestei activități s-au situat îndeplinirea programelor de modernizare a producției, dezvoltarea intensivă a economiei naționale pe baza celor mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-științifice, creșterea calității și competitivității produselor românești, sporirea participării creației tehnico-științifice proprii la progresul multilateral al țării și cooperarea internațională, lată cîteva din datele de sinteză care ilustrează bogata activitate din domeniile cercetării-ști- ințifice, ingineriei tehnologice și introducerii progresului tehnic în perioada care a trecut din acest cincinal.

• In intervalul 1986—1989 
s-au pus în fabricație 14 865 
PRODUSE NOI, din care 
PESTE 10 200 TIPURI DE NOI 
MAȘINI, UTILAJE, INSTALAȚII 
Șl APARATE si PESTE 4 000 
MATERIALE NOI.

© în aceeași perioadă au 
fost introduse și extinse în 
producție 6 353 TEHNOLO
GII NOI Șl MODERNIZATE, 
îndeosebi în industria chimi
că, metalurgică, ușoară, con
strucțiilor de mașini, electro
tehnică și electronică, ener

AMPLU Șl CUPRINZĂTOR PROGRAM 
DE PERSPECTIVĂ PENTRU PROGRESUL 

MULTILATERAL AL PATRIEI

getică, în domeniile fizicii și 
energeticii nucleare.
• Pe baza introducerii 

tehnicii noi, în cei patru ani 
ai actualului cincinal a fost 
obținut un spor valoric de 
producție de peste 145 MI
LIARDE LEI ; o REDUCERE A 
IMPORTURILOR DE 65,24 MI
LIARDE LEI, CREȘTEREA EX
PORTULUI CU 53,4 MILIAR
DE LEI. Totodată, s-a înregis
trat o diminuare a consumu
lui de combustibil cu echiva
lentul a 417 365 TONE COM

BUSTIBIL CONVENȚIONAL 
și o reducere a consumului 
de energie electrică cu 
368 086 MWH.
• Aportul progresului teh

nic la creșterea eficienței 
economice a producției se 
reflectă și in gradul de în
noire a produselor în ramu
rile prelucrătoare ale indus
triei, care DEPĂȘEȘTE, în a- 
cest an, 67 LA SUTA.
• Ca urmare a măsurilor 

aplicate pînă acum din pro
gramele de modernizare, în 
primele 9 luni ale anului 
1989 s-a obținut un ritm de 
creștere de 6,6 LA SUTA la 
producția-marfă industrială, 
în principal pe seama spo
ririi productivității muncii.
• Volumul producției rea

lizate cu aportul unităților de 
cercetare, în perioada 1986- 
1989, este de CIRCA 116,2 
MILIARDE LEI.

Racordat pe deplin la necesitățile vieții economico-săciale din patria noastră, în strihsă legătură cu cefcetareă și producția, invățămintul reprezintă una dintre marile realizări ale socialismului în România, lată cîțiva din parametrii evoluției și dezvoltării învățămîntului românesc în anii glorioși ai construcției socialiste și îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului :
• Numărul total de pre

școlari, elevi și studenți era 
în 1938 de 1 781 290, ceea 
ce reprezenta 11,4 la sută 
din populația țării.—In 1965 : 
4 103 082 - 21,6 la sută din 
populație. în 1989: 5 670 000, 
adică 24,5 la sută din popu
lație.
• Numărul unităților de 

învățâmînt o cunoscut, de 
asemenea, în anii socialismu
lui, o creștere considerabilă. 
Dacă în anul școlar 1938- 
1939 existau 15 878 unități 

de învățâmînt, în 1965-1966, 
24 060, în anul 1989-1990 
funcționează aproape 28 000 
unități de învățămînt.
• Diagrama absolvenților 

de liceu : 7176 în 1939, 
71 197 în 1965, 199 578 în 
1989.
• Și a absolvenților învă

țămîntului superior : 5 152 în 
1939, 19 433 în 1965, 27 365 
în 1989.
• Numărul personalului 

didactic: 55215 în 1938- 
1939 ; 187 168 în 1965-1966; 
232 384 în 1988-1989.

• In cadrul sistemului de 
perfecționare a pregătirii, în 
perioada 1986-1989 au fost 
cuprinși anual în medie 3,5 
MILIOANE oameni ai muncii.
• In vederea GENERALI

ZĂRII ÎNVĂȚĂMÎNTULUI DE 
12 ANI, moment de deosebi
tă importanță în evoluția sis
temului educațional din 
România, pentru întîia oară, 
în acest an școlar, toți absol
venții învățâmintului de 10 
clase urmează cursurile de 
zi sau serale ale clasei a 
Xl-a.
• Peste 90 Ia sută din 

elevi sînt cuprinși în liceele 
industriale, agroindustriale, 
silvice și economice. In cin
cinalul 1991-1995 se va 
continua perfecționarea și 
modernizarea învățămîntului 
superior în raport cu cerin
țele economiei naționale, 
urmărindu-se integrarea or
ganică o acestuia cu cerce
tarea și producția.
• In perioada 1991-1995, 

invățămintul va asigura pre
gătirea profesională a unui 
număr de aproape 2 MILI
OANE persoane. In același 
timp se prevede cuprinderea 
în programele de reciclare a 
peste 3,2 MILIOANE persoa
ne anual.

• Baza materială a învăță
mîntului a cunoscut o dez
voltare fără precedent în anii 
„Epocii Nicolae Ceaușescu". 
Mai mult de TREI SFERTURI 
din tot ceea ce reprezintă as
tăzi ca zestre a școlii româ
nești a fost realizat în anii 
construcției socialiste, din a- 
ceastă zestre peste 70 la sută 
fiind construită în perioada 
inaugurată de Congresul al 
IX-lea al P.C.R.

© Construcțiile destinate 
învățămîntului, înălțate în „E- 
poca Nicolae Ceaușescu", 
echivalează cu 10 orașe cu 
cite 100 000 de locuitori fie
care.
• Față de anul școlar 

1965—1966, în anul de învă
țămînt 1989-1990 :
- Numărul sălilor de cla

să a crescut de la 78 300 la 
103 700.

— Amfiteatre, săli de curs 
și de seminarii pentru invâță- 
mintul superior : 3 500 față 
de 1 800.

— Laboratoare pentru în- 
vățămîntul de toate gradele : 
18 500 față de 6 000.

— Locuri în internate pen
tru elevi și în cămine studen
țești : 338 200 față de
275 000.

— Numărul grădinițelor a 
sporit de la 7 627 la 12 169.

Conform prevederilor înscrise în documentele programatice ale Congresului a! XIV-lea al partidului, în cel de-al 9-lea plan cincinal, ia baza activității din toate domeniile vor sta cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, lată citeva din direcțiile de acțiune ale cercetării științifice și introducerii tehnicii noi, în vederea realizării planului economic în perioada 1991-1995.
• Asigurarea unui grad 

înalt de înnoire a producției 
in industria prelucrătoare, în 
special în electrotehnică și 
electronică, chimie, construc
ții de mașini, industria ușoară 
și alimentară.

@ Ca urmare a moderni
zării tehnologiilor de fabrica
ție și a mecanizării procese
lor de producție, urmează să 
se asigure peste 60 la suta 
din sarcina de creștere a 
productivității muncii prevă
zută pentru această peri
oadă.

O Pe baza normării teh
nice se va asigura reducerea 
consumurilor de materii pri
me, materiale, combustibili și 
energie, urmărindu-se înlo
cuirea tehnologiilor mari con
sumatoare de resurse, reali
zarea de filiere de fabricație 
integrate, cu randamente su
perioare.

® Prin diminuarea consu
murilor specifice și sporirea 
valorii unitare a produselor, 
ca urmare a ridicării perfor
manțelor lor constructive și 
funcționale, se va asigura o

creștere a gradului de valo
rificare a materiilor prime, 
materialelor, combustibililor 
și energiei de peste 20 la 
sută pe întregul cincinal.

© Activitatea de cercetare 
științifică și inginerie tehno
logică își va intensifica efor
tul pentru creșterea aportu
lui surselor noi și recupera
bile de energie în balanța 
energetică a țării de la 7 856 
mii tone combustibil conven
țional în 1990 la 10 000 tone 
combustibil conventional in 
1995.
• Nivelul producției rea

lizate cu aportul unităților de 
cercetare științifică și ingine
rie tehnologică va crește la 
cel puțin 40 miliarde lei in 
anul 1995.

IMPRESIONANTĂ Șl ELOCVENTĂ MANIFESTARE 
A SPIRITULUI CREATOR AL POPORULUIȘi din punctul de vedere al creației tehnico-științifice, cea de-a Vll-a ediție a Festivalului național „Cintarea României" se apreciază a fi drept cea mai fructuoasă dintre toate edițiile anterioare, fapt ce ilustrează amploarea pe care a luat-o activitatea de creație în întreaga țară. Prin contribuția importantă adusă la realizarea unității indisolubile dintre muncă și creație, la înflorirea științei, artei și culturii naționale, la educarea și formarea omului nou, cu o conștiință înaintată, cu un larg orizont de cunoaștere, Festivalul național „Cintarea României" se înscrie ca o măreață ctitorie spirituală, expresie elocventă a democratizării științei și culturii românești, parte integrantă a democrației noastre muncitorești, revoluționare.

• La recenta ediție a Fes
tivalului național „Cintarea 
României" și-au înscris efor
turile de gindire creatoare, 
pentru rezolvarea unor teme 
tehnico-științifice, APROAPE

3 MILIOANE DE OAMENI Al 
MUNCII din întreprinderi, 
unități agricole, de cercetare 
și proiectare, precum și elevi, 
studenți și cadre didactice.
• In cadrul acestei com

petiții au fost rezolvate PES
TE 293 000 TEME DE CERCE
TARE, care au contribuit la 
înfăptuirea programelor de 
modernizare din toate sec
toarele economiei naționale.
• In cei doi ani, pe par

cursul cărora s-a desfășurat 
recenta ediție a festivalului, 
rezultatele activitâții de crea
ție științifică și tehnică s-au 
materializat în introducerea 
în fabricație a PESTE 4 600 
mașini, utilaje, instalații și 
aparate noi, APROAPE 1 700

de noi materiale și 1 039 ti
puri de bunuri de consum, 
aplicarea a PESTE 4 400 de 
sisteme de mecanizare și 
automatizare.
• Efectele economice ale 

acestei ample activități de 
creație tehnico-științifică s-au 
concretizat în obținerea unui 
SPOR DE PRODUCȚIE DE 
PESTE 53 MILIARDE LEI, 
O REDUCERE A CHELTUIELI
LOR DE PRODUCȚIE DE 18 
MILIARDE LEI, O DIMINUARE 
A EFORTULUI VALUTAR DE 
15 MILIARDE LEI.
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Noi colective muncitorești din economie raportează obținerea
unor importante 

sarcinilor de plan
rezultate in îndeplinirea și depășirea 

pe acest an și din actualul cincinal
5

în 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 în îndeplinirea sarcinilor de plan pe acest an și din actualul cincinal.în telegrama Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor se arată că la 14 noiembrie a fost străpuns tunelul Ploștina, în lungime de 1 960 metri, ultimul obiectiv major al noii linii ferate de mare dificultate Vîlcele — Rîmni- cu Vîlcea, realizindu-se cea mai lungă străpungere înfăptuită vreodată in țara noastră cu un scut mecanizat de fabricație românească. De asemenea pe secția de circulație Simeria — Petroșani au fost date in exploatare dublarea și electrificarea pe un nou tronson, Crivadia — Merișor, incheindu-se în același timp lucrările de sistematizare, centralizare și adaptare la linie dublă și electrificată a unui număr de 14 stații feroviare de pe acest traseu lung de 72 km. Pe linia Gura Motrului—Turceni— Rovinari s-au dat în exploatare tronsoanele de linie dublă pe intervalele Vlăduleni—Rovinari, concomitent cu sistematizarea și electrificarea stației de cale ferată Rogojelu, iar pe magistrala cu profil deosebit de greu Suceava— Vatra Dornei—Beclean s-au electrificat 116 km de linie, astfel că in ziua de 19 noiembrie primul tren electric va intra în Vatra Dornei.

MWh energie electrică. A. realizat, totodată, in devans , nul de investiții inregistrîndu-se o depășire de peste 578 milioană lei. în același timp, prevederile la producția netă au fost depășite cu 1 142 mii lei, la prestările de servicii către populație cu 288,6 milioane lei, la livrarea de mărfuri la fondul pieței cu 2 102 milioane lei, iar desfacerea de mărfuri au amănuntul cu 427,8 milioane lei.

fost pla-

ai de de deComitetul Județean TimișP.C.R. raportează că un număr 40 unități au îndeplinit, în ziua 15 noiembrie a.c., prevederile plan la producția-marfă industrialăpe patru ani din actualul cincinal. Sint create astfel condiții pentru executarea și livrarea, peste prevederi, pină la data începerii marelui forum al comuniștilor români, a unui volum de produse însumind peste 1 miliard lei, iar pină la finele anului, a unei producții suplimentare în valoare de 4,5 miliarde lei.Acest remarcabil succes, dedicat Congresului al XIV-lea al partidului, se reflectă în creșterea substanțială a producției, cu deosebire iri ramurile de vîrf ale e- conomiei naționale, purtătoare de progres tehnic, concretizată în produse solicitate atit de beneficiarii din țară, cit și de partenerii peste hotare. de
al15

port. S-au creat astfel condiții ca, pină Ia sfirșitul anului, să se livreze suplimentar la export produse în valoare de peste 380 milioane lei concretizate în cantități sporite de laminate finite pline din oțel, produse de mecanică fină, vase emailate, utilaj chimic, confecții textile și tricotaje. Totodată, au fost îndeplinite prevederile de plan pe patru ani ai cincinalului la producția netă industrială, estimîndu-se obținerea unei producții suplimentare de 525 milioane lei in perioada care a mai rămas din acest an.Ca urmare a preocupărilor susținute in vederea reducerii consumurilor materiale, în acest cincinal s-au realizat economii de 6 300 tone metal, 25,4 mii tone combustibil convențional și 67 mii MWh energie electrică.

La rîndul lor, oamenii muncii de pe marele șantier de amenajaro complexă a rîului Argeș au încheiat lucrările hidrotehnice la portul Oltenița, dispunind de fronturi de operare a navelor la rîul Argeș și la Dunăre insumind 950 mp, cu o capacitate de operare de 2 000 tone pe an. Execuția in.de- vans a altor lucrări creează condiții de punere in funcțiune a acestei noi magistrale albastre la termenul stabilit.Totodată, la construcția portului Constanța-Sud lucrările au fost intensificate, astfel că la obiectivele executate in acest an s-au adăugat realizarea primelor două moluri din zona liberă, cu 5 km de cheiuri. De asemenea, pe ansamblul ministerului planul de transport a fost realizat la toți indicatorii, in sectorul industrial obținindu-se o producție-marfă suplimentară in valoare de peste 750 milioane Iei. Au fost îndeplinite sarcinile proprii la export.

Comitetul Județean Botoșani P.C.R. raportează că, pină la noiembrie a.c., 26 unități economice au realizat planul pe 3 ani și 11 luni din cincinal. 16 dintre a- cestea au îndeplinit planul pe primii 4 ani ai cincinalului, asi- gurindu-se astfel condiții ca. pe această bază, să se obțină o producție suplimentară de peste 300 milioane lei. Sînt create condiții pentru a se livra suplimentar la export șl pentru piața internă importante cantități de produse din sticlărie, ceramică, materiale de construcții, bunuri de larg consum și altele cu desfacere asigurată.în telegrama Comitetului Județean Vrancea al P.C.R. se arată că la 15 noiembrie 1989 oamenii muncii din industria județului au realizat sarcinile de plan pe patru ani ai cincinalului la producția de ex-

Comitetul Județean de Partid Ialomița raportează că la 15 noiembrie colectivele muncitorești din 35 unități industriale din economia județului au îndeplinit integral sarcinile de plan pe 4 ani din actualul cincinal, urmind ca pină la sfir- șitul lui 1989 să obțină o producție suplimentară de peste 2,2 miliarde lei. De asemenea, un număr de 42 unități economice raportează îndeplinirea planului pe acest an la producția-marfă industrială. Au fost onorate, totodată, integral comenzile și contractele cu partenerii de peste hotare, livrindu-se suplimentar importante cantități de produse.Toate aceste realizări au fost obținute in condiții de eficiență sporită, ca urmare a aplicării cu mai multă fermitate a principiilor mecanismului economico-financiar, fapt ce a permis ca pe total județ, în industrie, să se înregistreze un nivel al cheltuielilor de producție mai mic cu peste 150 milioane lei față de aceeași perioadă a anului trecut.în telegrame se exprimă adeziunea unanimă a comuniștilor, a colectivelor de muncă la Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. privind realegerea, Ia Congresul al XIV-lea, a tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al partidului, opțiune istorică ce va asigura continuitatea măreței opere de construire a socialismului și comunismului pe pămîntul scump al patriei — Republica Socialistă România,
raportează încheierea recoltării culturiiComitetul Județean Suceava al P.C.R. raportează că, la data de 16 noiembrie 1989, județul și-a îndeplinit planul la producția-marfă industrială pe 4 ani ai cincinalului, ceea ce va permite livrarea suplimentară a 80 342 tone pirită, 1 394 tone cupru, 1 029 tone zinc și 367 tone plumb în concentrate, 48 271 mc elemente de construcții din rășihoasă, 7 308 mii mp PFL, confecții in valoare de 69 milioane lei și alte produse. De asemenea, prin realizarea măsurilor cuprinse în programele de modernizare a proceselor tehnologice și de ridicare a eficienței e- conomice s-a reușit ca, în perioada ce s-a scurs din acest cincinal să se obțină importante, economii de materii prime șl materiale, intre care 5 445 tone metal, 76 685 tone combustibil convențional, 9 600 mc material lemnos, 99 000

de sfeclă de zahăr deîntr-o rășului secretar munist publicii mitetul raportează că oamenii muncii din agricultura județului au încheiat recoltarea culturii de sfeclă de zahăr pe întreaga suprafață de 2 919 hectare, realizind o producție medie de 113 200 kg la hectar, superioară prevederilor de plan.Producția bună la cultura de sfeclă de zahăr, ca de altfel șl la celelalte culturi — se arată In telegramă — confirmă încă o dată, cu puterea faptelor, justețea politicii partidului și statului nostru,

telegramă adresată tova- NIGOLAE CEAUȘESCU. general al Partidului Co- Rotnân, președintele Re- Socialiste România, Co- Județean Galați al P.C.R.
realismul obiectivelor noii revoluții agrare, hărnicia și priceperea cu care acționează cooperatorii, mecanizatorii, toți lucrătorii ogoarelor.Trăind sentimente de vibrantă mindrie patriotică pentru marile izbinzi dobindite de poporul nostru, ne exprimăm și cu acest prilej adeziunea Plenarei C.C.a.c., privind voastră, mult varășe Nicolae Ceaușescu, la cel de-al XIV-lea Congres, in funcția supremă de secretar general al partidului, garanție sigură a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism.

deplină la Ilotărîrea al P.C.R. din iunie realegerea dumnea- iubite și stimate to-

(Urmare din pag. I)de implicare a lucrătorilor consiliilor populare, a deputaților in desfășurarea activității ’economice din județ. în același timp trebuie să recunoaștem că și la noi mai sint deputați care trec nepăsători pe lingă lipsuri, pe lingă probleme, fără să ia nici un fel de atitudine, comportîn- du-se de parcă bunul mers al activității în toate domeniile nu ar intra și in atribuțiile lor. Așteaptă ca alții să le rezolve problemele din circumscripție, din locul unde li s-a încredințat să muncească, să îndeplinească o sarcină sau alta. Practic, astfel de oameni nu-și îndeplinesc mandatul, nu justifică încrederea ce li s-a acordat de către cetățeni.Ion Dragu, președintele Consiliului Popular al Comunei Mahmudia : Experiența noastră demonstrează utilitatea adoptării unui stil de muncă dinamic, concret, pentru soluționarea operativă a problemelor legate de înfăptuirea obiectivelor economico- sociale, a planului in profil teritorial, a programelor de autoaprovizio- nare și autogospodărire. Aceste o- biective și programe prioritare sînt analizate in biroul executiv și in sesiuni ale consiliului popular, in în- tîlniri ale deputaților cu alegătorii, in cadrul „Tribunei democrației". Așa cum se știe, punctul de plecare în elaborarea planurilor in profil teritorial al fiecărei comune i! constituie programele de dezvoltare economico-socială pe întregul cincinal. Faptul că propunerile pornesc de la comune, că nu mai vin „de sus“ implică creșterea exigentei și răspunderii fafă do valorificarea resurselor și posibilităților locale in scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite. De altfel, la Mahmudia, ca in fiecare comună, biroul executiv al consiliului popular, comisiile permanente formate din deputați analizează și dezbat sistematic realizarea planului în profil teritorial. Astfel, pe 10 luni din acest an am realizat investițiile in totalitate cu șire. Pentru că nul în domeniul să remarc însă lucrarea noastră de nivel județean în domeniul modernizării și dezvoltării comunei cam șchioapătă. Noi am dori să amplasăm unitățile din sfera serviciilor la

parterul noilor blocuri de locuințe și să creăm condiții pentru amenajarea unor anexe gospodărești in spatele acestora. Adică să asigurăm confortul urban concomitent cu. menținerea posibilităților locatarilor de a cultiva legume și pomi fructiferi, de a le oferi condiții să participe mai susținut la realizarea programului de autoaprovizionare, de a crește animale și păsări spre a nu se transforma din producători în consumatori. Aceste indicații clare ale conducerii partidului și statului nostru nu sint încă concretizate in schițe și proiecte corespunzătoare. înfăptuirea obiectivelor economico-sociale ale dezvoltării și modernizării comunei

14 000 mare carea microstațiune de cercetări pomiviti- cole — cit și in domeniul edilitar- gospodăresc. Este suficient să menționez că potrivit indicațiilor stabilite de secretarul general al partidului, cînd ne-a vizitat localitatea, planul de dezvoltare și modernizare a localității prevede construirea a500 de apartamente din care 100numai în acest an. în cadrul legislativ creat, al principiului autoconducerii dispunem de competențe largi, de atribuții și răspunderi pentru tot ceea ce privește dezvoltarea economico-socială a localității. Dar subli-

ba, întinse bazine piscicole, o întreprindere pentru valorifi- resurselor Deltei Dunării, o

DEPUTĂȚII

o importantă depă- am amintit de pla- investițiilor. aș vrea că, din păcate, con- cu unele organisme

noastre implică însă și din partea noastră, a consiliului popular, a deputaților, mai multă inițiativă, antrenarea cetățenilor la toate acțiunile pentru valorificarea mai bună a resurselor locale in domeniul agriculturii, cit și in cel al prestărilor de servicii către populație. în această privință trebuie să arătăm în spirit autocritic că nici noi nu am făcut tot ce depinde de noi, nu ne-am îndeplinit atribuțiile pină la capăt, in ultimă analiză, pentru antrenarea și mobilizarea deputaților, pentru controlarea modului in care își Îndeplinesc mandatul, răspund încrederii a- cordate de cetățenii care au votat alegerea lor, ca și a noastră, de altfel.Corneliu Albescu, președintele Consiliului Popular al Comunei Chilia Veche : Prin prisma cerințelor cuprinse in documentele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, consiliul popular, care are competențe largi și putere de decizie pe măsura atribuțiilor și sarcinilor încredințate, deputății trebuie să intervină operativ pentru realizarea sarcinilor in toate domeniile de activitate. Prin natura așezării sale, in inima Deltei, comuna noastră se confruntă probleme de mare atit în activitatea

niez că nu folosim întotdeauna puterea de decizie, opinia factorilor locali, a deputaților și cetățenilor, uneori fiind puși in situația de a prelua soluții de-a gata și atunci cînd nu se potrivesc întru totul condițiilor specifice, locale. Este bine că s-au amenajat zeci de bazine piscicole mari și mici, o pepinieră piscicolă absolut necesare. Dar proiectanții au scăpat din vedere necesitatea prevenirii sărăturării terenurilor, cind au amplasat acest mare obiectiv de investiții intr-un Ioc in care a ajuns să predomine iarba specifică sărăturilqr, deși au existat propuneri ale. unor cetățeni în această privință. Desigur, este și o vină a noastră, a consiliului popular, ca și a deputaților că nu am insistat mai mult pentru susținerea acestor opinii judicioase.Niculița Lebit, președinta Consiliului Popular al Comunei Unirea : Caracterul complex al programelor de dezvoltare economico-socială a
cu complexitate _..............    economică —dispunem de o suprafață agricolă de

în Capitală, sub genericul „Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român -- Congresul marilor victorii socialiste", se desfășoară ample și bogate manifestări politico-educative și cultural- artistice. Astfel. întreprinderea de calculatoare electronice a găzduit simpozionul „Realizări și perspective in epoca de glorii a României socialiste", in cadrul căruia au fost relevate marile succese obținute de poporul român în opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României pe noi culmi de progres și civilizație, spre comunism. „Epoca Nicolae Ceaușescu, cea mai bogată in înfăptuiri din întreaga istorie a patriei" a fost tema expunerii prezentate la Întreprinderea „Energoutilaj".Centrul de Creație și Cultură Socialistă al sectorului 5 a găzduit un colocviu cu tema „Generația tinără — generația marilor împliniri ale „Epocii Nicolae Ceaușescu", iar în cadrul cineclubului „Contemporanul" de la Centrul de Creație și Cultură Socialistă al sectorului 1 s-a desfășurat simpozionul „Filmul documentar românesc — oglindă a construcției socialismului".La Centrul de creație și cultură socialistă „Cintarea României" pentru. Studenți s-a deschis expoziția omagială de arte plastice și afiș politic organizată de Consiliul Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România. Lucrările expuse realizate de studenți ai institutelor de profil din București, Iași și Cluj-Napoca exprimă, prin forme specifice, sentimentele de profundă dragoste și recunoștință, ce animă tinăra generație universitară a țării, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu și țovarășa Elena Ceaușescu. pentru minunatele condiții de muncă și viață ce le sînt create, iubirea de patrie, atașamentul nedezmințit l’ată de nobilele idealuri ale socialismului și comunismului.La complexul muzeal Județean din Piatra Neamț a avut loc o sesiune de comunicări științifice cu tema „Congresul al XIV-lea al P.C.R., eveniment de însemnătate istorică în viața social-politică a țării, în activitatea partidului și poporului român, congres al marilor victorii socialiste in România".
MUREȘ : Mașina textila

cu numărul 100 000Constructorii de mașini de Ia întreprinderea „Metalotehtiică" din Tirgu Mureș au înscris un nou fapt de muncă în cronica întrecerii socialiste : fabricarea mașinii textile cu nr. 100 000. Desfășurind o susținută activitate de cercetare și inginerie tehnologică în scopul modernizării producției, colectivul întreprinderii a asigurat, de-a lungul anilor, un mare număr de mașini de cusut și tricotat, precum și alte utilaje solicitate de industria ușoară. în prezent, nomenclatorul de producție al unității cuprinde peste 120 de tipodimensiuni de mașini textile. Oamenii muncii de la „Me- talotehnica" au contribuit la dotarea integrală cu mașini a peste 30 de unități industriale noi, a multor cooperative meșteșugărești, precum și Ia reutilarea și modernizarea a peste 45 unități economice din industria confecțiilor. (Gheorghe Giurgiu).
implică o activitate a biroului executiv al popular, a comisiilor permanente ale deputaților in sensul atragerii deputaților, a tuturor cetățenilor la realizarea obiectivelor economice și edilitar-gospodărești, îndeplinirii programelor de autoaprovizionare, a contractelor și livrărilor la fondul de stat. Dispunem de mari unități agricole și piscicole, numeroase unități de industrie mică și prestări de servicii care ne-au determinat să asigurăm o bună repartizare a forțelor, să folosim deplin spiritul de inițiativă al deputaților, al cetățenilor, competența cadrelor de specialitate. De curînd, am organizat o analiză-dezbatere consacrată îndeplinirii programelor în profil teritorial. Membrii biroului executiv, deputății repartizați pe unități au raportat asupra măsurilor întreprinse și a celor ce trebuie aplicate in continuare pentru realizarea acestui obiectiv. Faptul că am realizat indicatorii producției-marfă în proporție de peste 130 la sută pe ansamblul comunei ne determină să ne concentrăm atenția asupra unor domenii in care indicatorii ^planului nu s-au realizat. Astfel, în domeniul contractărilor și achizițiilor de produse agricole din gospodăriile populației am stabilit trei colective conduse de deputați și membri ai biroului executiv ce urmăresc recuperarea restanțelor. Ei răspund efectiv de îndeplinirea acestor contracte, de care depinde creșterea contribuției comunei noastre la înfăptuirea programelor de autoaprovizionare și a planului la fondul de stat. De asemenea, deputății consiliului popular trebuie să se implice in mai mare măsură și în realizarea investițiilor in valoare de 88 milioane lei la fabrica de semiconserve de peste șl depozitul frigorific, pentru grăbirea punerii lor în funcțiune, fapt ce va contribui la îmbunătățirea aprovizionării populației cu astfel de produse.

localităților multilaterală consiliului

autoconducerii și autoaprovizionării.Acționînd tn spiritul principiilorconsiliile populare conturează viitorul localităților prin înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a acestora. în aceste zile, cetățenii localităților tulcene, aidoma tuturor locuitorilor țării, sint puternic mobilizați de prevederile din documentele pentru Congresul al XIV-lea al partidului în vederea înfăptuirii exemplare a obiectivelor economico-sociale. pentru a valorifica deplin condițiile create în vederea obținerii unor rezultate superioare in toate domeniile de activitate.

au fost în- __,.T___ t_______ ______ succese obținute in dezvoltarea forțelor de producție, in făurirea unei economii moderne, in creșterea avuției naționale, in înflorirea tuturor județelor țării.La Combinatul de Fibre Sintetice Săvinești, întreprinderea de Fire și Fibre Sintetice Roman, Combinatul de Lianți și Azbociment Bicaz, întreprinderea de Vol- vatir Tîrgu Neamț, precum și in comuna Roznov au avut loc simpozioane cu tema „Congresul al XIV-lea al partidului — eveniment epocal in viața politică a țării — congresul marilor victorii socialiste și al luminoaselor perspective . de dezvoltare a României".

în cadrul manifestării fățișate pe larg marile 39 miliarde lei în acest an, volumul impresionant al construcțiilor de locuințe, dezvoltarea învâțămin- tului, științei și culturii, creșterea nivelului de trai al populației.

La Academia Militară au fost prezentate expunerile „Contribuția teoretică a Partidului Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la locul și rolul proprietății socialiste în asigurarea progresului economico-social și făuririi cu succes a socialismului și comunismului. in patria noastră" și „Creșterea rolului conducător al partidului in lumina tezelor, ideilor și orientărilor din magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R.". Tot aici s-a deschis o expoziție de carte social-politică sub genericul „Opera tovarășului Nicolae Ceaușescu — contribuție de preț Ia îmbogățirea teoriei și practicii revoluționare" și au avut loc proiecții de diapozitive cu tema „Ctitorii ale Epocii Nicolae Ceaușescu", precum și concursul studențesc „Tezele pentru Congresul al XIV-lea, trepte spre viitorul comunist al patriei".„Ialomița — trepte de progres și civilizație socialistă". Sub acest titlu, Comitetul Județean Ialomița al P.C.R. a editat în întimpinarea celui de-al XIV-lea Congres al partidului, un album-documentar, in care sint înfățișate transformările petrecute în această vatră de pîine a țării de la istoricul Congres al IX-lca.Sînt puse in evidență creșterile înregistrate în această perioadă la producția-marfă industrială, agricolă, sporirea continuă a fondurilor fixe, care de la 7 miliarde lei în 1965 au ajuns la aproape

La întreprinderea „Electromotor" și la Fabrica de Memorii și Componente pentru Tehnica de Calcul din Timișoara s-au desfășurat manifestări sub genericul : Documentele pentru Congresul al XIV-lea al partidului — program de muncă și luptă revoluționară al comuniștilor, al întregului nostru popor".La întreprinderea de Produse Ceramice și la întreprinderea de Utilaje de Ridicat și Transport din municipiul Lugoj s-au desfășurat dezbaterile documentelor Congresului al XIV-lea al P.C.R., cu privire la politica de pace și colaborare internațională promovată de România, de președintele Nicolae Ceaușescu.Manifestări similare de vibrantă adeziune la politica internă și externă a partidului au avut loc la Universitatea din Timișoara, în orașele Buziaș, Deta, Jimbolia, Sînnicolau Mare, precum și în numeroase localități rurale din județ.La Centrul de creație și cultură socialistă al sindicatelor din Pitești a avut loc simpozionul „1965—1989 — epoca de mărețe împliniri și luminoase perspective in viața patriei și a poporului român" și a fost vernisată o expoziție .de carte social-politică, intitulată „Din gin- direa social-politică a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu". La Centrul de creație și cultură socialistă al tineretului din aceeași localitate s-a ținut simpozionul „Știința — factor fundamental al progresului economic. Rolul hotărîtor al cercetării științifice în soluționarea problemelor majore ale producției" și a fost organizată expoziția de carte social-politică „Opera teoretică a tovarășului Nicolae Ceaușescu — Cutezător program noastre comuniste".în .mari unități Pitești, printre care articole tehnice dintul antrepriză generală pentru con- strucții-montaj, Combinatul petrochimic, întreprinderea de stofe „Argeșeana", au fost prezentate expuneri pe temele „P.C.R. — centrul vital al societății noastre. Concep- revoluționară a tovarășului

al deveniriieconomice dinCombinatul de cauciuc. Trus-

Nicolae Ceaușescu privind creșterea rolului conducător al partidului", ..România socialistă — o țară a păcii, prieteniei șl colaborării între popoare", „Tezele pentru Congresul al XIV-lea al P.C.R. despre rolul științei și învățămîn- tului la promovarea progresului tehnic și creșterea eficienței economice".La Cabinetul județean pentru activitatea ideologică și politico- educatlvă din Oraciea au fost prezentate. aspecte privind dezvoltarea economico-socială a municipiului Oradea în anii „Epocii Nicolae Ceaușescu", perspectivele dezvoltării sale în lumina documentelor pentru Congresul al XIV-lea al partidului.La Salonta a avut loc dezbaterea „Proiectul Programului-Directivă pentru Congresul al XIV-lea partidului privind dezvoltarea tensivă a agriculturii românești, de acțiune în vederea obținerii nor producții mari și stabile, la velul obiectivelor noii revoluții a- grare", iar Ia Vașcău s-a desfășurat simpozionul „Marile realizări in construcția socialismului în patria noastră ; perspective spre tot mai înalte piscuri ale viitorului, prefigurate de documentele programatice pentru Congresul al XIV- lea al partidului".

al in- căi u- ni-

La Centrul de creație „Cintarea României" din Vatra Dornei a fost organizat un simpozion cu tema „Orizonturi ale devenirii noastre socialiste" și a fost deschisă expoziția care reunește creații tehnico- științifice de la întreprinderile industriale din localitate. De asemenea, la Casa cărții șl la biblioteca orășenească au fost organizate expoziții de carte tema „Partidul porul". social-politică pe — patria — po-creație și culturăLa Centrul de socialistă „Cintarea României" din municipiul Bistrița a avut loc o sesiune de referate și comunicări cu tema „Proprietatea socialistă — fundamentul mărețelor înfăptuiri in edificarea socialistă a țării", iar la biblioteca orășenească din Beclean, sub genericul ■ „Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român — Congresul marilor victorii socialiste", a fost vernisată o cuprinzătoare expoziție de carte.(Agerpres)

Eficientă superioară

Cargoul produc- un grad tehnică.

BRĂILA : Raport 
muncitorescValorificind superior resursele materiale și umane de care dispun, colectivele muncitorești din județul Brăila au realizat pină a- cum, peste prevederi, 1 290 000 kWh energie electrică, utilaje pentru construcții și / lucrări de drumuri in valoare de 537 milioane lei, 22 de excavatoare, 13 390 tone acid sulfuric, 4 550 tone sodă caustică, 1 090 tone confecții din carton, mobilier in valoare de 23 milioane lei, confecții textile și altele. în a- celași timp, planul de producție la export a fost îndeplinit în proporție de 104,6 la sută. La investiții s-au executat în plus un volum de lucrări in valoare de peste 31 milioane lei. Colectivul muncitoresc de la Șantierul Naval a lansat cargoul „Gura Arieșulmi", de 8 750 tdw (in fotografie), este echipat cu motor de tie românească și prezintă ridicat de complexitate (Candiano Priceputu).

prin modernizarea producției
(Urmare din pag. I)nic al uzinei, inginerul Constantin Radulescu, a analizat posibilitățile de sporire a capacității de producție a instalației și de reducere a cheltuielilor materiale. Astfel s-a stabilit că numai prin creșterea gradului de purificare a hidrogenului, adică prin schimbarea tehnologiei de lucru, se pot obține rezultatele dorite. Pentru aceasta era nevoie insă de un utilaj complex, special, care nu exista și nici nu putea ti realizat in combinat. Ajutați de conducerea combinatului, de comitetul de partid, oamenii au căutat in unitățile similare din țară pină au găsit utilajul necesar. Puse la punct intr-un timp scurt, atit utilajele cit și tehnologia, capacitatea instalației a crescut cu 15 000 tone pe an. în condițiile în care consumul de energia electrică a rămas același, iar cel de hidrogen a scăzut cu 25 la sută.Se poate afirma cu certitudine că ampla acțiune de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție, etapă calitativ nouă în implementarea cuceririlor revoluției tehnico-științifice în sfera producției materiale, a generat și la Borzești o mobilizare totală a specialiștilor și muncitorilor in vederea creșterii mai accentuate a productivității muncii, reducerii cheltuielilor de producție șl ridicării nivelului tehnic al produselor. Folosin- du-se din plin potențialul creator al oamenilor au putut fi modernizate pină acum 15 instalații, au fost asimilate in fabricație un mare număr de produse cu caracteristici superioare, cum ar fi poliizobutena, ace- tonitrilul, izobutena sulfurizată și altele, care înlocuiesc produsele din import. Eficiența economică a întregii activități de modernizare poate fi exprimată prin citeva cifre grăitoare. Numai prin măsurile aplicate iii acest an s-a realizat o producție industrială in valoare de circa un miliard de lei, din care o mare parte pentru export ; produc-

tivitatea muncii a sporit cu 20 000 lei pe persoană, iar cheltuielile materiale au fost reduse cu circa 50 milioane lei. De notat insă că programul de modernizare se actualizează sau adaptează mereu, în funcție de condițiile noi apărute sau de sarcinile ce revin combinatului la un moment dat.— Ni s-a cerut anul trecut să realizăm in scurtă vreme un latex sintetic special pentru industria ușoară, produs care era adus din import cu cheltuieli valutare mari — ne-a relatat inginerul Constantin Palade, șeful serviciului tehnic. Nu văzusem niciodată o instalație care să producă latex poliizoprenic, dar trebuia să o construim. S-au format colectivele de muncitori și specialiști, s-a realizat un proiect, am procurat utilajele necesare și, numai după trei luni de zile, am pus instalația in funcțiune. O instalație modernă care produce un latex de înaltă calitate.Este și acesta un exemplu care probează capacitatea creatoare a specialiștilor și muncitorilor din combinat. în adunările mă și alegeri din partid, comuniștii nou, cu răspundereționar, modul cum se înfăptuiesc programele de modernizare. „Consider că in continuare — spunea maistrul principal Gheorghe Popa, secretarul comitetului de partid — va trebui să punem un accent cu totul deosebit atit pe materializarea studiilor întreprinse organizat de comisiile de modernizare, cit și a propunerilor concrete făcute de muncitori și specialiști. Numai an- trenînd întregul colectiv la efortul de creație și execuție putem avea garanția că programele de modernizare pe care le elaborăm au o deplină fundamentare și vor determina obținerea unor rezultate superioare in producție".

CLUJ :
Produse peste prevederiPuternic stimulați de îndemnurile adresate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a intimpina cu realizări deosebite înaltul forum al comuniștilor români, colectivul Combinatului Minier Cluj raportează îndeplinirea înainte de termen a prevederilor de plan pe patru ani ai actualului cincinal.— Pină la această dată, ne-a relatat inginerul loan Timbuș, directorul combinatului, au fost realizate peste prevederile de plan pe acest an importante cantități de produse fizice, între care 25 000 tone calcar, 6 000 tone minereu de fier, precum și feldspat preparat, bentonite pentru turnătorii și altele. Au fost asimilate 10 noi sortimente, care contribuie la reducerea importurilor. (Marin Oprea).

de dare de sea- organizațiile de au analizat din și spirit revolu-

Gheorghe BAJLTA corespondentul „Scint'eii

TÎRNĂVENI: Valorificarea 
superioară a resurselor 
energetice secundareLa Combinatul Chimic din Tîr- năveni, unitate mare consumatoare de energie și combustibil, se desfășoară acțiuni, susținute în vederea recuperării și valorificării superioare a resurselor energetice secundare. Preocupările specialiștilor de aici au făcut ca in ultima perioadă să fie realizate cu forțe proprii instalații pentru readucerea in circuitul productiv a unor resurse secundare, echivalind cu aproape 40 000 tone combustibil convențional. în acest scop, ei au montat, intre altele, 4 noi cazane tip ABA, racordate direct la oxidul de carbon. Iar alte cuptoare au fost dotate cu recuperatoare de căldură. O serie de instalații au fost montate in secțiile de producție. în vederea recuperării gazelor calde, a căror cantitate recuperată (evaluată Ia 12 240 tone combustibil convențional) so utilizează la producerea aburului tehnologic și in procesele de uscare, iar o parte însemnată au drept destinație ter- moficarea a peste 1 000 apartamente din cartierele noi ale orașului. (Gheorghe Giurgiu).



SCINTE1A - vineri 17 noiembrie 1989 PAGINA 5

MESAJUL
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

adresat participator la manifestările dedicate aniversării 
semicentenarului „Zilei Internationale a Studenților"

(Urmare din pag. I)lor, o' contribuție tot mai însemnată la apărarea păcii, la eliminarea cu desăvirșire a posibilității unui nou război.Trebuie să se tragă toate concluziile din perioada declanșării celui de-al doilea război mondial, să nu se Uite nici un moment învățămintele istoriei, faptul că politica de concesii tăcute Germaniei naziste a încurajat, de fapt, Germania hitleristă să dezlănțuie cea mai mare și mai singeroasă. conflagrație pe care a cunoscu*-o omenirea. Aceasta impune să se adopte o poziție fermă, de îngrădire a oricăror manifestări a forțelor revanșarde, neonaziste.Nimeni mai mult decît tineretul nu resimte — chiar și pe timp de pace — urmările situației grave prin care trece astăzi omenirea. într-o epocă în care s-au înregistrat realizări uriașe pe calea progresului și civilizației, milioane de tineri și copii nu au un adăpost, suferă de foame, de boli și de mizerie, sînt lipsiți de dreptul elementar de a se bucura de luminile științei și culturii, caută zadarnic un loc de muncă, nu au, practic, nici o perspectivă de viață. în această situație, considerăm că tineretul trebuie să-și unească forțele și să acționeze ferm pentru asigurarea drepturilor fundamentale ale generațiilor noi — dreptul la muncă, la Învățătură, la cultură și sănătate, la locuință, dreptul de a participa în mod democratic la conducerea societății, fără nici o deosebire de natură socială, națională sau rasială, de a se afirma neîngrădit in toate domeniile de activitate.Acum, cînd în toată lumea se pun, cu tot mai multă îngrijorare, întrebări privind modul în care se va încheia secolul XX, cum va intra omenirea în secolul următor, îmi exprim convingerea că studenții, organizațiile lor iși vor uni șr mai strins și cu tot mai multă responsabilitate forțele pentru a Contribui la dezarmare. la rezolvarea pe cale’pașnică a tuturor problemelor litigioase, la lichidarea subdezvoltării, la soluționarea tuturor problemelor, grave și complexe, care confruntă omenirea in epoca contemporană.în actuala situație internațională, cînd — nesocotind

realitățile — cercurile imperialiste și neocoloniallste promovează tot mai mult o politică de amestec în treburile interne și de -destabilizare a situației din unele etate, își intensifică, acțiunile împotriva independenței și dezvoltării libere ă popoarelor, este necesară mai mult ca oricind unirea eforturilor generațiilor tinere, pentru a acționa ferm îp direcția afirmării unu! nou mod de a aborda problemele vieții mondiale. Tineretul trebuie să-și manifeste mai mult ca oricînd capacitatea de acțiune și puterea de a exercita o influență pozitivă pentru statornicirea în viața internațională a unor raporturi noi — de deplină egalitate, respect al independenței și suveranității naționale, neamestec in treburile interne și avantaj reciproc, pentru ca popoarele să fie lăsate să-și aleagă singure viitorul, așa cum 1! doresc, pentru afirmarea tot mai puternică a politicii de pace și colaborare între .toate națiunile lumii.Tineretul este chemat ca — prin lupta sa — să dea un răspuns optimist, plin de încredere în viitor, aspirațiilor întregii umanități de a făuri o lume mai bună și mai dreaptă, a păcii și colaborării internaționale !Doresc să evidențiez că. beneficiind de grija și preocuparea pe care societatea românească le manifestă pentru creșterea și afirmarea tinerei generații, tineretul României socialiste participă activ și entuziast, cu dăruire și elan patriotic, alături de întregul nostru popor, la traducerea in viață a programelor de dezvoltare economică si socială a tării, aducindu-și. in același timp, o contribuție importantă Ia înfăptuirea politicii Internaționale a statului nostru, de pace și colaborare cu toate popoarele lumii.Exprimindu-mi speranța că manifestările prilejuite de aniversarea semicentenarului Zilei Internaționale a Studenților de la Praga vor constitui o nouă și importantă contribuție la dezvoltarea prieteniei și colaborării studenților, a tinerilor, a organizațiilor lor. adresez Uniunii Internaționale a Studenților, celorlalte organizații studențești, forțelor progresiste ale tineretului și studenților de pretutindeni chemarea de a acționa in deplină unitate in vederea făuririi unui viitor luminos, pentru triumful nobilelor idealuri ale întregii umanități — libertatea, progresul, prosperitatea și pacea tuturor națiunilor 1

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaDragi tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, al Guvernului și poporului Republicii Socialiste Cehoslovace, precum și ai nostru personal, vă mulțumim cordial pentru caldele salutări și felicitările frățești pe care ni le-ați adresat cu prilejul celei de-a 71-a aniversări a proclamării independenței Republicii Cehoslovace.împărtășim părerea dumneavoastră că relațiile de prietenie șl colaborare multilaterală dintre partidele și țările noastre se vor extinde și adinei necontenit și in viitor, în spiritul hotărîrilor adoptate cu prilejul întîlni- rilor la nivel înalt, spre binele popoarelor noastre, în interesul întăririi socialismului, al păcii și securității in lume.Folosim această ocazie pentru a vă ura dumneavoastră, precum și întregului popor român multe succese in îndeplinirea hotăririlor apropiatului Congres al XIV-lea al Partidului Comunist Român.

MILOS JAKES
Secretar general a Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia

GUSTAV HUSAK
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

LADISLAV ADAMEC
Președintele Guvernului

Republicii Socialiste Cehoslovace

SIRIA

Coordonate ale dezvoltării

Cronica zileiLa București a avut loc, joi, semnarea Protocolului între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Democrate Germane privind livrările de mărfuri pe anul 1990. Documentul — semnat de Stefan Stancu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și Dietrich Lemke, adjunct ăl ministrului comerțului exterior al R.D.G., — consemnează noi. măsuri și acțiuni menite să conducă la o creștere însemnată a schimburilor comerciale bilaterale în interesul economiilor din cele două țări.La semnare a fost de față Ioan Ungur, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.A fost prezent Herbert Plaschke, ambasadorul R. D. Germane în țara noastră.

Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.A fost prezent Emile Bedran, ambasadorul Republicii Libaneze la București. (Agerpres)

Poporul sirian aniversează, in aceste zile, Împlinirea a 19 ani de la declanșarea, la 18 noiembrie 1970. a „mișcării de redresare", condusă de . președintele Hafez Al-Assad, eveniment ce a marcat, prin programul de transformări înnoitoare inițiat, o etapă de deosebită importanță ■ în viața politică, economică și socială a Siriei. Un impuls hotăritor pentru continuarea și aprofundarea procesului început la 16 noiembrie 1970 l-a avut crearea, la puțin timp după aceea, a Frontului Național Progresist, care a favorizat unirea tuturor partidelor de stingă, a tuturor forțelor democratice ale țării, în acțiunile pentru deoășirea grelei moșteniri a perioadei de dominație colonială. pentru accelerarea progresului economic și social al țării.Aniversarea memorabilului eveniment petrecut in urmă cu a- proape două decenii găsește tînă- rul stat din Orientul Mijlociu in plin efort constructiv. Intensificînd si amnlificfnd activitatea începută încă din primii ani de existentă liberă, independentă, poporul sirian acționează sub conducerea președintelui Hafez Al-Assad pentru deplina valorificare, in interes propriu, a resurselor materiale și umane ale tării, obținind rezultate remarcabile.Regiuni întregi, aflate altădată !ntr-o stare de înapoiere, au devenit centre ale unei puternice

activități productive, desfășurată la inalți parametri tehnologici. S-au construit zeci de fabrici și uzine, au fost electrificate mii de sate, s-a trecut la modernizarea agriculturii. Concomitent. s-a schimbat înfățișarea a numeroase localități ale țării și, în primul rind, a Damascului, care a devenit o capitală modernă. în pas cu prefacerile înnoitoare din întreaga țară.Poporul român urmărește cu viu interes eforturile poporului sirian pe calea făuririi unei vieți noi. între România și Siria s-au statornicit și se dezvoltă relații de strînsă prietenie și colaborare, ce cunosc o continuă extindere pe multiple planuri. Marea rafinărie petrolieră de la Banias, uzina de triplusuperfosfați de la Horns, fabrica do ciment de lingă Alop sînt tot atîtea ilustrări elocvente ale conlucrării fructuoase, reciproc a- vantajoase. româno-siriene. alături de alte obiective ale contemporane a Siriei.Un rol deterrrținant tă evoluție pozitivă întîlnirile, de Ia Damasc și.București, dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Hafez Al-Assad, încheiate de flecara dată cu acorduri și înțelegeri care au impulsionat puternic conlucrarea dintre cele două țări și popoare, în interesul reciproc, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

dezvoltăriiîn aceas-1-au avut

REVISTA SOVIETICĂ „ARGUMENT! I FAKTÎ“

„Socialismul dispune de uriașe resurse
și nu poate fi îmbunătățit prin capitalism11

DEDICĂM VICTORIA NOASTRĂ
CONGRESULUI PARTIDULUI

Telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

de către componenții echipei naționale de fotbal, Consiliul Național 

pentru Educație Fizică și Sport și Federația Română de FotbalTovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, i-a fost adresată, dt<j‘ către' componenții echipei naționale de fotbal a României, o telegramă cu prilejul excepționalei performanțe a calificării în turneul final al Campionatului mondial din 1990, din Italia, după memorabilul meci cu reprezentativa Danemarcei — meci in cursul căruia probat un înalt patriotism și dăruire totală pentru culorile scumpe țării. în telegramă se spune intre altele : au ale
Mult stimate și iubite 

tovarășe Nicolae Ceaușescu,Componenții echipe! naționale de fotbal, dind glas celor mai alese sentimente de nețărmurită dragoste, profundă stimă și nemărginită recunoștință ce le nutresc față de dumneavoastră, ilustru conducător de partid și de țară, ctitor de geniu al României socialiste moderne, militant strălucit al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, luptător ferm și consecvent pentru cauza socialismului și comunismului, pentru triumful păcii și colaborării intre popoare, de numele căruia sînt strins legate toate marile realizări ale edificării socialiste a țării, vă raportează că. incadrindu-se în efortul genera! al intregului partid și popor, dedică marele succes al sportului românesc — calificarea in turneul final al Campionatului mondial de fotbal din 1999 — Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român.într-o deplină unitate de cuget și simțire cu întreaga națiune, cu toți fiii patriei, componenții cChipel naționale de fotbal iși exprimi unanima și entuziasta adeziune Ia Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie a.c. privind realegerea dumneavoastră Ia Congresul al XIV-lea în suprema funcție de secretar general al partidului, garanție sigură a înaintării victorioase a României pe calea construirii socialismului și comunismului.Și cu acest prilej, aducem un rierbinte omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de renume mondial, pentru remarcabila contribuție la elaborarea și transpunerea in viață a politicii interue și externe a parti-
„Eforturile fotbaliștilor români — răsplătite 

cu magnifice realizări'1
Comentarii ale agențiilor internaționale de presă pe marginea recentei victorii în fața 

echipei DanemarceiTn comentariile pe marginea meciurilor din preliminariile Campionatului mondial de fotbal, corespondenții sportivi ai agențiilor internaționale de presă evidențiază, printre altele, succesul echipei României, care a reușit o spectaculoasă calificare pentru turneul final de anul viitor, invingînd fără drept de apel, cu scorul ele 3—1, redutabila selecționată a Danemarcei, pe care mulți o socoteau favorită. în comentarii se subliniază buna pregătire tehnică și fizică a fotbaliștilor români, puterea lor de luptă — calități ce confirmă ascensiunea din ultimii ani a soccerului românesc.Agenția spaniolă Efc arată : „Danezii au deschis destul de repede scorul, dar fotbaliștii români nu s-au lăsat intimidați, au atacat deslănțuit, eforturile lor fiind răsplătite cu realizări magnifice : in decurs de circa 15 minute, Balint și Sabău au adus echipa română în avantaj, deschizîndu-i drumul spre mult dorita calificare. Contraatacurile puternice ale danezilor, in repriza a doua, s-au sfărimat de zidul

în- ro-diitui și statului. Ia înflorirea vățămintului, științei și culturii mânești.Prețuind grandioasele realizări pe care țara noastră le-a dobîndit in anii revoluției și construcției socialiste. cu deosebire ' in perioada inaugurată de Congresul al IX-Iea al partidului, și noi. fotbaliștii, asemenea tuturor sportivilor români, vă exprimăm întreaga gratitudine pentru grija permanentă pe care o manifestați pentru crearea celorCu același prilej, Consiliul că și Sport și Federația Română .NICOLAE CEAUȘESCU. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, o telegramă in care se spune, între altele :Cu cele mai fierbinți sentimente da înaltă prețuire, profund respect și nețărmurită recunoștință pe care vi le poartă dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general al partidului. Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport, Federația Română de Fotbal, întregul activ al mișcării sportive vă raportează, cu aleasă mîli- drie patriotică, succesul repurtai de echipa națională de fotbal, care s-a ealificat pentru turneul final al Campionatului mondial de fotbal din anul 1990, remarcabilă realizare ce o dedicăm înaltului forum al comuniștilor români.In aceste zile de înălțătoare vibrație patriotică, revoluționară, premergătoare deschiderii lucrărilor Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român, tineretul sportiv a! patriei, toți activiștii pe tărîmul mișcării noastre sportive, în deplină unitate de gind și simțire eu întregul popor, își exprimă adeziunea unanimă la Hotărirea F" din iunie realegerea stimate și Nicolae Ceaușescu, in funcția su
Plenarei C.C. al P.C.R. a.c. cu privire la dumneavoastră, mult i iubite tovarășe

apărării române, echipa gazdă înscriind încă un gol prin Balint. Din acest moment, cu toate că gazdele rămăseseră în 10 jucători prin eliminarea lui Hagi, echipa Danemarcei n-a mai reușit nimic".La rindul său, corespondentul Agenției D.P.A. Hamburg notează : „Cu o victorie clară) de 3—1 asupra formației Danemarcei, echipa României a terminat învingătoare în prima grupă europeană, obținind calificarea la turneul din Italia. începutul partidei a aparținut oaspeților, care au și înscris prin Povlsen, dar fotbaliștii români au pus stăpînire pe joc și, cu o linie mediană excelentă, au impulsionat atacul, mareînd două goluri decisive, ca după pauză să înscrie un al treilea. Apărarea echipți române s-a arătat l’oarte decisă și mobilă, anihilînd toate acțiunile întreprinse de ambițioasa echipă daneză, care și-a văzut spulberate visele de calificare'.In comentariul Agenției Prensa Latina se scrie : „în meciul decisiv al primei grupe europene pentru calificarea la turneul final al Cam

mai bune condiții de afirmare a activității sportive, asigurarea sănătății, vigorii și vitalității poporului român.Intr-un moment de adinei satisfacție pentru milioane de iubitori ai sportului din țara noastră, precum și pentru noi, care am depus toate energiile și ne-am angajat cu toate ambițiile in pregătire și in meciurile susținute, ne reînnoim angajamentul solemn de a ne menține, prin muncă, devotament și dăruire, la înălțimea exigențelor cuprinse in Mesajul adresat Conferinței pe țară a mișcării sportive, de a reprezenta la un inalt nivel calitativ sportul românesc, culorile Republicii Socialiste România, la turneul final al Campionatului mondial de fotbal și in viitoarele competiții internaționale.Național pentru Educație Fizi- de Fotbal au adresat tovarășului 
premă de secretar general al partidului, garanție sigură a edificării cu succes a socialismului și comunismului in România.Și cu acest fericit prilej, aducem nn fierbinte omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, pentru remarcabila contribuție la elaborarea și transpunerea în viață a politicii partidului și statului nostru. Ia dezvoltarea și înflorirea continuă a științei, invățămintului și culturii românești.Puternic mobilizați de strălucitele dumneavoastră inițiative de pace, colaborare și înțelegere între popoare, vă asigurăm, mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa neabătut pentru ca tricolorul scump al patriei noastre socialiste să fluture pe cel mai inalt Catarg ai marilor întreceri internaționale, ca sportivii români să fie adevă- rați mesageri ai păcii și prieteniei ■ intre toate națiunile lumii, dove- dindu-se astfel demni de acești ani de aur in care trăim și muncim.

pionatului mondial de fotbal, echipa României a învins cu 3—1 selecționata Danemarcei. Golurile care au asigurat triumful gazdelor au fost semnate de Gavrilă Balint de două ori și loan Sabău. Pentru danezi a marcat Anton Povlsen. Echipa României și-a asigurat „biletul" pentru Italia, acumulînd 9 puncte dirf 6 partide, avînd un parcurs foarte bun în această dificilă serie a calificărilor europene".„După 20 de ani, relatează corespondentul Agenției China Nouă, echipa de fotbal a României a reușit să se” califice din nou la un’ turneu final al „Cupei mondiale". Acest succes s-a datorat victoriei cu 3—1 obținute la București în meciul cu Danemarca. A fost, totodată, o revanșă a jucătorilor români care în meciul de la Copenhaga pierduseră cu 3—0. Ambele echipe și-au jucat șansa cu multă ardoare, cu atacuri și contraatacuri puternice, dar în cele din urmă fotbaliștii români, susținuți și de încurajările propriilor spectatori, s-au dovedit mai valoroși, mai incisivi în atac, obținind victoria și

Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a Zilei national' a Reoublicii T iba- neze. joi1 a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul Român pentru Relații Culturale cu Străinătatea.
tv

19.00 Telejurnal
19,25 în dezbatere: Tezele, Ideile, orien

ta rile din Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu Ia Plenara lăr
gită a C.C. al P.C.R. Omul — țelul 
suorem al întregii onere de edi
ficare socialistă și comunistă a 
patriei

19,45 Glorie, nepieritoare glorie ! Cîn- 
tece patriotice, revoluționare

20,00 Președintele Nicolae Ceaușescu, 
proeminentă personalitate revolu
ționară în conștiihța lumii. Docu
mentar

20.20 în dezbatere : Docitmentele pen
tru Congresul al XIV-lea al Parti
dului Comunist Român. Proprieta
tea socialistă de stat și cooneratis- 
tă. baza dezvoltării economlco--=o- 
ciale. armonioase, a tuturor sec
toarelor de activitate* a tuturor zo
nelor țării

20,40 Copiii cînfă patria și partidul. 
Program literar-muzicaJ-coregrafie 
fn interpretarea unor formații pio
nierești și ale șoimilor patriei lau
reate ale Festivalului n.ațlonal 

„Cîntarea României*4
21,00 învăță mint — cercetare — produc

ție. Școala — factor al pregătirii 
forței de muncă pentru toate do
meniile de activitate. Documentar

21.20 Univers, materie, viată. Emisiune 
de educație materialist-ștlințificâ

21,50 Telejurnal

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 17 noiembrie, ora 20 — 20 noiem
brie, ora 20. tn țară : Vremea va fi 
rece. îndeosebi noanțea și dimineața. 
Cerul va fi variabil, mai mult noros. ia 
tneenutul Intervalului. în regiunile din 
estul tării. Pe alocuri vor cădea pre
cipitații temporare sub formă de nin
soare ta început In estul țârii, apoi 
ninsorile vor fi cu totul izolate. V.’ntul 
va sufla moderat, cu intensificări la 
începutul intervalului tn zona de mun
te în estul țării, cind. trecător, va mai 
viscoli zănada cu viteze de 5.1 si 60 
kilometri la oră. respectiv, 100 kilome
tri la oră. aooi vîntul va slăbi in in
tensitate. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 12 și minu» 2 gra
de. mai coborîte în depresiuni, dar mai 
ridicate pe litoral. iar cele maxime 
între minus 5 si plus 5 grade, mai ri
dicate in zonele deluroase spre sfîrși- 
tul intervalului. îndeosebi noaptea si 
dimineața, local, se va produce ceață, 
asociată și ni depunere de chiciură, 
tn București : Vremea va fi rece. în
deosebi noaptea și dimineața. Cerul va 
fi mai mult noros la înoenu*. cînd. tre
cător, vor mai fi condiții de ninsoare 
slabă, anol cerul va deveni variabil. 
Vîreul va sufla moderat. Temperaturi
le minime vor oscila între minus 6 șl 
minus 3 grade, iar cele maxime între 
1 și 4 grade. Se va produce ceată mai 
ales noaptea șl dimineața.

locul I în grupă, cu 9 puncte, față de 6 puncte acumulate de danezi".Iată cele 21 de formații ce și-au asigurat pină acum prezența la turneul final a! Campionatului mondial, programat anul viitor intre 8 iunie și 8 iulie in Italia : zona europeană : Italia (din oficiu, ca țară organizatoare), România, Anglia, Suedia, U.R.S.S., Austria, R.F. Germania, Olanda, Iugoslavia, Scoția, Spania, Irlanda, Belgia, Cehoslovacia ; zona Amcricii de Sud : Argentina (în calitate de deținătoare a titlului), Brazilia. Uruguay, Columbia ; zona asiatică : Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite ; zona Ame- ricii de Nord, Centrale și Caraibe : Costa Rica.Celelalte trei formații ce urmează să se califice vor fi aflate după disputarea meciurilor Trinidad- Tobago — S.U.A. (zona Americii de Nord, Centrale și Caraibilor), precum și în zona africană, partidele Egiot — Algeria (in prima manșă : 0—0) șl Tunisia — Camerun (in tur: 0—2).Pe lingă Franța, semifinalistă la ultimele două ediții ale Campionatului mondial, vor lipsi și alte echipe reputate, precum Danemarca, Polonia. Ungaria, Portugalia.Tragerea la sorti a grupelor turneului final se va desfășura pe 9 decembrie, la Palatul Sporturilor din Roma, fiind precedată, pe 8 decembrie, de o ședință a Comitetului Executiv al F.I.F.A., care va stabili cei 6 capi de serie.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — Sub titlul „Socialismul dispune de uriașe resurse și nu poate fi îmbunătățit prin capitalism", revista sovietică „Argument! i fakti" publică un interviu acordat de E. K. Ligaciov, membru al Biroului Politic, secretar al C.C, al P.C.U.S.După ce relevă unele realizări din ultimii patru ani se arată că în cei trei ani ai actualului cincinal, comparativ cu perioada corespunzătoare anterioară, au fost construite mai multe locuințe, mai multe școli, spitale și alte obiective social-cul- turale. Au fost înregistrate succese și în producția de alimente, a altor bunuri de consum; a crescut producția agricolă. Dar societatea — a arătat E. K, Ligaciov — „resimte mai puțin această creștere". „Firește, în ansamblu, schimbările nu sint la nivelul pe care l-am dori noi".„în prezent există multe idei, sfaturi cum poate fi scoasă economia națională din situația actuală — a; •; spus el. Există propuneri interesante, dar subliniez principalul : socialismul nu poate fi modernizat,, nu pot fi lecuite punctele dureroase ale , economiei noastre prin metodele economiei capitaliste". EI a relevat apoi : „Probabil, noi inșine sintem vinovați, de faptul' că ne-am făcut unele iluzii în legătură cu restructurarea... Credeam că multe probleme ale țării le vom putea soluționa rapid. .Dar in realitate — și acest lucru este evident în .prezent — restructurarea vă dura o perioadă destul de îndelungată, nu un an sau doi, ci mult mai mult".Subliniind apoi că, în prezent, „există păreri potrivit cărora socialismul aproape că s-a prăbușit, că proprietatea obștească asupra mijloacelor de producție duce, chipurile, la înstrăinarea individului de rezultatele muncii și, de aceea, trebuie să Se revină la proprietatea particulară", E.K. Ligaciov a arătat că nu sprijină o asemenea părere, ci, dimpotrivă, apreciază că „proprietatea socialistă, în toate formele ei, a demonstrat că, atunci cînd respectăm legile, înnoim metodele, mijloacele, acționăm direct, este suficient de eficientă atit pe plan social, cit și economic. Nu sint de acord cu cei care afirmă că proprietatea particulară și șomajul nu vor dăuna socialismului. După părerea mea, toate acestea vor duce, în final, la adincirea diferențierii păturilor sociale in societate, la subminarea stabilității politice. Cu alte cuvinte nu există necesitatea introducerii proprietății particulare. Socialismul dispune de uriașe resurse, care trebuie folosite in mod responsabil și intens, firește, acționînd în această direcție prin metode moderne. Acord o deosebită însemnătate adîncirii reformei economice, perfecționării formelor de realizare a proprietății socialiste".Pronunțindu-se asupra unor noi legiferări, E.K. Ligaciov a exemplificat
Mijloacele folosite de statele capitaliste 
pentru schimbarea caracterului puterii 

politice în țările socialiste
Un articol din revista chineză „Beijing Review"BEIJING 16 (Agerpres). — Intr-un articol intitulat „Doctrina «evoluției pașnice» promovată de statele occidentale", revista chineză „Beijing Review" relevă că această noțiune înseamnă promovarea de către țările capitaliste a schimbării din interior a caracterului puterii politice in țările socialiste pe căi pașnice, politice, economice, culturale, ideologice etc. De aceea, intr-un anumit sens, aceasta constituie, de fapt, o lovitură de stat înfăptuită prin alte mijloace — subliniază publicațiaIntre semnele ce indică asemenea schimbări articolul menționează modificarea sistemului politic și economic al socialismului, transformarea proprietății obștești în proprietate privată și introducerea economiei de piață : deteriorarea rolului conducător al partidului, renunțarea la marxism și la comunism, marxismul încetind să mai fie considerat ideologie călăuzitoare.In continuare, revista arată că acest concept ai „evoluției pașnice" a fost introdus in anii ’50 de fostul secretar de stat american J. F. Dulles. în anii ’50—’60 principala me

cu legea întreprinderii ele stat, care a oferit ample posibilități multor întreprinderi de a-și soluționa singure problema privind fabricarea unei părți importante a unei producții sau alteia. „Drept rezultat, numeroase mărfuri pur și simplu nu se mai produc. Ceea ce se produce nu este întotdeauna de calitate superioară, iar adesea — prețurile sînt deosebit de ridicate. Au apărut destul de multe întreprinderi care obțin ciștiguri in principal pe seama majorării prețurilor". .Vorbind apoi despre cooperație, Ligaciov a arătat că în țară există cooperative bune, care oferă o producție utilă și. în plus. Ia prețuri normale. în același timp — a relevat el — sub steagul cooperației au apărut forțe caro destabilizează situația socială și chiar politică. Acestea se ocupă cu specula, se pricopsesc fără rușine pe seama lipsurilor, ceea ce provoacă indignarea oamenilor. ,.A- ceșta este un aspect esențial, care trebuie luat în considerare — a subliniat .el — cu atît mai mult cu cit dezvoltarea cooperației este uneori legată de munca în arendă și de prețurile de speculă".Ligaciov a relevat. do asemenea, alte contradicții. Referindu-se la decretul prohibiției alcoolului, primit bine în popor, el a arătat că nu se poate lupta contra alcoolismului și beției snorindu-se, în continuare, producția de băuturi alcoqlice.Tn legătură cu problema proprietății în agricultură, E. K. Ligaciov și-a exprimat opțiunea pentru marea proprietate : „Unii consideră că trebuie să mizăm în principal pe gospodăriile mic.1. de tipul fermelor. Consider că trebuie să mizăm în principal oe marile gospodării colective, intrucît tocmai ele realizează principalul fond alimentar al țării. Eu am discutat recent și cu un cunoscut bancher agrar din America, John Cristal, care m-a sfătuit să ret desființăm colhozurile și sovhozurile și a subliniat că agricultura americană pășește pe calea comasării". Dar aceasta — a adăugat Ligaciov — nu înseamnă că nu trebuie create și gospodării țărănești mici. Tn ce privește colhozurile și sovhozurile, este nevoie și nici de o restructurare pe baza cooperației și hozrașciotului. Prin dotarea sa tehnică și socială, satul sovietic rămîne în urmă față de țările dezvoltate — declară el în acest context. „Pînă cînd nu vom dota cu adevărat din punct de vedere tehnic pe țăran și nu-1 vom a- sigura din punct de vedere social (ca el să aibă și un loc de muncă bine dotat, și o casă amenajată, și drumuri normale, și servicii comunale. și un venit nu mal scăzut, ci mai ridicat decît al unui muncitor mediu, ca în multe alte țări), — a subliniat Ligaciov — nu vom obține alimente in cantitate suficientă". El a relevat că retribuția muncii la sate este mică pentru că și productivitatea este mai 

todă folosită de statele occidentale pentru schimbarea sistemului politic din țările socialiste era nu „evoluția pașnică", ci organizarea de lovituri de stat și incursiuni armate sau organizarea de invazii ale unor armate mercenare.Revista sintetizează cîteva dintre practicile utilizate de țările occidentale pentru realizarea „evoluției pașnice".Prima constă în sprijinirea „elitelor" care împărtășesc ideologia bur- ghezo-democratică occidentală și acceptă sistemele politic și economic occidentale drept puncte de plecare pentru „evoluția pașnică".A doua cale rezidă ‘în acordarea de asistență economică și tehnologică drept „momeală" pentru a încuraja țările socialiste să facă reforme după modelele occidentale. In context. „Beijing Review" semnalează că intr-un articol din revista americană „Foreign Affairs", semnat de Valery Giscard d’Estaing (fost președinte al Franței), Yasuhiro Nakasone (fost premier nipon) și Henry Kissinger (fost secretar de stat al S.U.A.), se afirmă că trebuie sprijinită „orice evoluție îndreptată spre crearea eco

mică decît in industrie șl prețurile de achiziție pentru multe tipuri de producție agrară sint mai mici decît cheltuielile socialmente necesare : in plus, la sat există o mare pondere (circa 70 la sută) a muncii manuale. De asemenea, cresc prețurile pentru mijloacele tehnice, materiale, îngrășăminte, ceea ce îngrijorează oamenii muncii de la țară.Referindu-se apoi la faptul că au fost restabilite in memoria poporului numele unor oameni sovietici destoinici, „dar alături de restabilirea adevărului istoric s-a admis și ponegrirea istoriei sovietice", E.K. Ligaciov a relevat : „Consider că aceasta este o mare greșeală. Oamenii au fost supuși unei înșelătorii. Putem să găsim în istoria oricărei țâri pagini de eroism și bărbăție. Cunoașterea acestora ajută la depășirea dificultăților. Dar unii „vulturi în literatură" au depus o asemenea activitate in istoria noastră. incit istoricilor le vor trebui ’■ mulți ââi să’- Ipțeleagă unde este adevărul și unde este minciuna.Nu sint jocuri de copii, ci o adevărată diversiune împotriva patriei noastre. Deseori aici totul respiră cinism, este o bătaie de joc față de cei care, în cele mai grele condiții, au construit și apărat socialismul, au creat mult din ceea ce folosesc și actualele generații".„Socialismul — să evidențiază In interviu — este rodul activității oamenilor. De aceea, mă mențin ferm pe poziția conform căreia transformările actuale pot să ducă la un succes colosal în cadrul sistemului economic socialist. Nu văd altă cale. Oricit am aiege, în final nu există decit două căi : cea socialistă și cea capitalistă. Unii încearcă să se dea drept novatori, dar cu consider că aceștia sînt adevărații conservatori. Sint adeptul convingerilor comuniste, al socialismului științific".In încheiere, E. K. Ligaciov s-a referit la rolul partidului și democrației, subliniind : „în cadrul sistemului monopartit se poate dezvolta pe deplin democrația socialistă. Nu sint de acord cu tovarășii care afirmă că democrația presupune opoziție, că fără opoziție nu pot exista, chipurile, nici partidul, nici democrația. Cred că partidul nostim poate să reprezinte interesele tuturor păturilor de oameni ai muncii. Și nu numai să țină seama de interesele tuturor păturilor sociale, ci și să înfăptuiască aceste interese".întrebat, în final, dacă are griji. E. K. Ligaciov a răspuns : „Griji există. Mă îngrijorează foarte mult situația din unele regiuni ale țării. Oamenii sint supuși unor privațiuni, suferințe; trăiesc cu teamă. în asemenea condiții, este greu să te ocupi de restructurare, de înfăptuirea, reformelor, de îmbunătățirea vieții".

nomiilor de piață și a instituțiilor democratice (n.r. — occidentale).O transformare radicală a sistemului sovietic care să apropie U.R.S.S. de conceptele occidentale de economie de piață și instituții democratice (n.r. — idem) constituie o condiție prealabilă absolută". Aceasta este definiția restructurării pe care o sprijină autorii — notează revista chineză.în fine, o a treia cale constă în Inițierea de acțiuni comune. în ciuda confruntărilor și luptelor interne dintre statele occidentale, ele au poziții identice în ce privește modul de gindire, tactica, strategia și acțiunile de înfăptuire a „evoluției pașnice" în țările socialiste. în acest sens se reamintesc citeva dintre acțiunile inițiate încă de la sfîrșitul anilor ’60, și amune aplicarea unor „sancțiuni" economice sau ..condamnările" de către unele foruri occidentale a acțiunilor care nu le erau pe plac din țările socialiste. Occidentul — relevă revista menționată — mobilizează diverse mijloace de informare in masă, organizații neguvernamentale, organizații sindicale și alte asociații intr-un efort comun de sprijinire a infiltrării și a „evoluției pașnice".



INTERVIUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

acordat Agenției cubaneze de presă - „Prensa Latina"

ÎN PREAJMA CONGRESULUI AL XIV-LEA
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Manifestări consacrate României
(Urmare din pag. I)inclusiv a pensiilor. Deci plata datoriei s-a realizat în condițiile dezvoltării țării și ridicării nivelului de trai al poporului.Considerăm că, o dată cu plata datoriei, România a pus capăt oricărei dependențe economice și pentru prima dată în istoria sa îndelungată — in care a plătit și tribut mult timp, și dobinzi — nu mai plătește nimănui nici un tribut sau dobindă, iar venitul național este folosit in întregime in interesul poporului român. Apreciez că pentru prima oară România a devenit cu adevărat independentă și economic, și politic !Am hotărî t să nu mai apelăm, in nici un fel; la credite, pentru că — avind in vedere dobînzile excesiv de mari — creditele sint, de fapt, o cale de asuprire de către capitalul financiar internațional, de către monopolurile internaționale. Pe această cale, o parte din venitul național, merge spre țările imperialiste și dorim ca, în viitor, să nu mal finanțăm țările imperialiste, ca tot ceea ce producem — subliniez din nou — să rămină pentru dezvoltarea României șl ridicarea nivelului de trai al poporului !Avem în vedere ca, în viitor, să continuăm — așa cum am menționat, de altfel — politica de dezvoltare economico-socială, să acordăm o parte însemnată a venitului național pentru ridicarea generală a civilizației României și a nivelului de trai al poporului.tn același timp, dorim să dezvoltăm colaborarea și relațiile economice internaționale cu toate țările lumii, fără deosebire de orînduire socială. Avem in vedere să extindem această colaborare, să participăm mai activ la acțiunile de cooperare in producție, in domeniul științei, tehnicii și m alte domenii — cu țările socialiste, cu țările in curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, fără deosebire, în forme reciproc avantajoase, contribuind astfel la progresul și prosperitatea tuturor națiunilor, la asigurarea unui climat de incredere, cooperare și pace in lume. ÎNTREBARE : Ne-ați putea 

prezenta, stimate tovarășe pre
ședinte, politica promovată de 
România in vederea dezvoltării 
mediului rural, temă care a fost 
interpretată în diferite feluri de 
către cercurile politice și presa 
din străinătate ?RĂSPUNS : în făurirea socialismului in România am pornit de la necesitatea amplasării forțelor de producție — a industriei, a celorlalte sectoare și. desigur, a agriculturii — in toate județele și zonele țării.în 1968 am realizat o nouă organizare teritorial-administrativă, renun- țind la unele verigi intermediare' -și ieVenîhd, de fapt, la organizarea tra- dlțidnală a teritoriului — in județe, orașe și comune, renunțînd la regiuni și raioane. Aceasta ne-a și permis, de altfel, să asigurăm o puternică dezvoltare a tuturor- județelor și zonelor țării. Aș putea spune că aceasta reprezintă, de asemenea, una din marile realizări ale României in dezvoltarea socialistă a țării. Ca urmare a acestei politici, s-au creat sute și sute de noi platforme industriale, s-au realizat vaste lucrări in domeniul transporturilor, in agricultură, in alte sectoare de activitate. De asemenea, am pornit de la faptul că trebuie să asigurăm dezvoltarea, pe baza auto- conducerii și autoaprovizionării. a tuturor localităților patriei noastre. Practic, astăzi toate comunele și orașele. inclusiv județele se autofinan- țează — și avem in vedere să accentuăm realizarea în viață a acestei politici. De altfel, pe baza Programului- Directivă de dezvoltare economico- socială a țării, toate localitățile și județele își elaborează propriile lor programe de dezvoltare economico- socială, ca parte integrantă a programului general de dezvoltare a țării.Dorim să realizăm o dezvoltare mai puternică a activității economice in toate comunele și orașele. în comune vom pune accentul'pe agricultură, pe mica industrie și servicii, astfel incit sâ asigurăm condiții de muncă cit mai bune pentru toți locuitorii satelor.Ne-atn preocupat să nu se ajungă la o concentrare excesivă a populației in orașe și. pe baza măsurilor de dezvoltare economico-socială, dorim să facem totul ca populația să rămină in comunele și localitățile unde se găsește in momentul de față. Aceasta înseamnă insă că va trebui să dezvoltăm mai mult difeț-ite activități în comune. Avem in vedere ca — pe lingă dezvoltarea economică — să dezvoltăm formele de invățămint, inclusiv învățămîntul de 12 ani, să îmbunătățim asistenta sanitară, activitățile culturale, să creăm tot ceea ce este necesar pentru a asigura ,și locuitorilor satelor condiții dintre cele mai bune, apropiate de condițiile celor din orașe. Aceasta presupune organizarea mai bună a localităților, realizarea de locuințe pentru specialiști și muncitori — cu contribuția' statului — și acordarea de sprijin locuitorilor satelor, cooperatorilor de a-și construi case mai bune, intr-o mai bună organizare și sistematizare.Fără indoială că acesta va fi un proces lung, dar considerăm că nu putem înainta pe calea socialismului fără a asigura un nivel înalt de viață la sate, pornind de la faptul că socialismul trebuie să asigure condiții cît mai bune de viață pentru toți cetățenii '.

ÎNTREBARE : Ne-ar interesa 
să cunoaștem, părerea dumnea
voastră, tovarășe președinte, 
asupra Schimbărilor care au loc 
in unele țări socialiste din Eu
ropa.RĂSPUNS : Partidul Comunist Român pornește de la faptul că problemele construcției socialiste trebuie soluționate de către fiecare partid și de fiecare popor, în conformitate cu realitățile din fiecare țară. Am spus, deja, că — încă de la Congresul al IX-lea — am renunțat la „modelul unic" și la alte forme de ploconire față de ceea ce este străin.Am pornit de la principiul — de altfel, de bază, ăl socialismului științific, afirmat nu o dată de făuritorii concepției revoluționare despre lume și viață, de Marx și Engels — că socialismul se realizează în forme diferite de la o țară la alta, de la o etapă de dezvoltare la alta. Este evident că intr-un fel se manifestă socialismul intr-o țară dezvoltată, și in alt fel trebuie realizat intr-o țară slab dezvoltată. De altfel, aș putea spune că, tocmai avînd în vedere acest lucru, am putut să obținem marile realizări in dezvoltarea socialistă a țârii.Acum, într-adevăr, în unele țări socialiste se vorbește mult de schimbări și de reînnoirea socialismului. În sine, dacă acestea se realizează pe baza principiilor socialismului științific și se au in vedere perfecționarea și organizarea mai bună a societății, a întregii activități, crearea condițiilor de participare mai activă a poporului la conducere, m vederea înaintării mai rapide pe calea socialismului, este un lucru bun.Cee.a ce s-ar putea spune este că greutățile care au apărut in unele țări se datoresc nu socialismului, ci tieaplicării corespunzătoare a principiilor socialiste, nesocotirii unora din aceste principii de bază ! Desigur, nu dorim sâ ne amestecăm în treburile altor partide sau ale altor țări. România, Partidul Comunist Român consideră însă că problemele trebuie rezolvate numai și numai pornind de la necesitatea întăririi proprietății socialiste — proprietatea întregului popor și cooperatistă —, că orice întoarcere spre forme capitaliste de proprietate nu poate decît șă slăbească și să dăuneze socialismului, ridicării nivelului de viață al popoarelor.Am menționat mai înainte cum acționăm noi in prezent și cum vom acționa și in viitor. După părerea partidului nostru, problemele perfecționării formelor de organizare și conducere a societății nu se pot rezolva o dată pentru totdeauna, ele trebuie să fie permanent în atenția fiecărui partid și popor și să țină seama de dezvoltarea continuă a forțelor de producție, a științei și culturii. însăși viața demonstrează Că ceea ce astăzi corespunde unor anumita realități, mîine se poate inT vechi și trebuie înlocuit. Aceasta este o necesitate legică a dezvoltării societății ! Ceea ce trebuie avut permanent în vedere este că principiile de bază ale socialismului nu se pot înlocui, că nu se poate renunța la proprietatea întregului popor sau cooperatistă pentru a face loc proprietății capitaliste, nu se poate face loc speculei și inegalităților. Dimpotrivă, socialismul trebuie să asigure soluționarea problemelor sociale in cele mai bune condiții, pe baza principiilor de dreptate și echitate socială. Desigur, aceasta presupune aplicarea principiului de retribuție după munca și contribuția fiecăruia la dezvoltarea societății, dar fără a admite ca unii să aibă venituri foarte mari și alții să trăiască in sărăcie. Nivelul general al poporului trebuie să fie determinat de dezvoltarea generală a societății. Ceea ce se produce, la un moment dat, in societate trebuie să asigure atît mijloacele pentru dezvoltarea viitoare, cit și o retribuire și. în general, condiții de viață, în mod cît mai echitabil. Nu sîntem pentru o egalitate absolută, dar nici pentru o disproporție mare între veniturile mari și mici 1 Socialismul nu poate să deschidă calea pentru creșterea veniturilor unui număr mic de bogați, sporind, in schimb, numărul de săraci. Socialismul nu poate deschide calea nici pentru șomaj, nici pentru alte inegalități specifice societății capitaliste !în acest spirit privim noi problemele legate de preocupările de perfecționare a dezvoltării socialiste1. Desigur, vreau să vă spun deschis că sîntem îngrijorați de ceea ce se întîmplă ih unele țări, de unele măsuri care înseamnă, de fapt, o abatere și o abdicare de la principiile socialismului ! Repet, considerăm că acestea sînt probleme care trebuie soluționate de fiecare partid și popor. Ca țară socialistă însă, ca partid comunist, apreciem că se impune ca țările socialiste, partidele comuniste să discute împreună aceste probleme. Considerăm necesară o asemenea dezbatere nu pentru a impune un anumit mod de a depăși greutățile apărute, ci pentru a trage împreună concluzii cum să lucrăm mai eficient, lăsind ca fiecare partid, fiecare țară să-și soluționeze problemele cum crede mai bine. Considerăm, desigur, că partidele poartă, in primul rînd, răspunderea în, fața propriilor popoare pentru căile și formele de organizare alese, dar — în spiritul solidarității internaționale — sîntem de părere că trebuie avută in vedere și răspunderea față de cauza socialismului in general, față de viitorul socialismului în lume.

ÎNTREBARE : Vă rugăm să 
ne spuneți, tovarășe președinte, 
care sînt principalele direcții ale 
politicii externe românești cu 
privire la temele-cheie ale pre
zentului și viitorului întregii 
planete — dezarmarea și pacea 
—, precum și in ce raport se află 
ele eu eforturile popoarelor de 
dezvoltare economică și socială?RĂSPUNS : în ce privește problemele internaționale, noi pornim de la faptul că situația pe arena mondială continuă să fie deosebit de gravă și complexă. Pașii înregistrați in soluționarea unor probleme — inclusiv acordul dintre Uniunea Sovietică și S.U.A. privind rachetele nucleare cu rază medie de acțiune — nu permit să se tragă concluzia că s-a produs o schimbare radicală in situația internațională, în sensul că s-ar fi diminuat pericolul de război — care ar duce, inevitabil, la folosirea armelor nucleare, la distrugerea întregii omeniri, a înseși condițiilor pentru existența vieții pe planeta noastră.Este adevărat. în lume se înregistrează multe schimbări. Ele se vor accentua. Viața arată că, in continuare. are loc confruntarea între cele două poziții fundamentale — forțele imperialiste, care urmăresc dominația mondială, inclusiv pe calea forței, și forțele socialiste, progresiste. popoarele, care doresc șă se opună vechii politici o politică nouă, de egalitate intre toate națiunile lumii, de renunțare cu desăvirșire la forță și la amenințarea cu forța.In aceste împrejurări, noi considerăm că problema fundamentală a epofii noaStfd o reprezintă acum oprirea cursei înarmărilor, și în primul rînd a înarmărilor nucleare, trecerea la dezarmarea nucleară și la eliminarea completă a acestor arme, intr-o perioadă cît mai scurtă, lichidarea armelor chimice și reducerea radicală a armelor convenționale și a cheltuielilor militare.Ne pronunțăm ferm pentru a se opri experiențele nucleare, pentru a se renunța la orice modernizare a acestor arme, la orice militarizare a Cosmosului.Sîntem pentru soluționarea tuturor problemelor litigioase dintre state numai și numai prin tratative. Este necesar să ,se renunțe la politica de forță, de amestec în treburile interne ale altor țări, să se respecte neabătut dreptul fiecărui popor de a-și organiza viața așa cum dorește.Tn acest sens, considerăm ca trebuie adoptată o poziție fermă fața de acțiunile unor cercuri imperialiste, care inițiază, finanțează și desfășoară acțiuni de destabilizare in unele țări socialiste, care acționează — așa cum sfe întimplă și în America Centrală — și pentru .sprijinirea anumitor forțe antinaționale, pentru a împiedica consolidarea forțelor progresiste și a politicii de independență din unele țări, cum este, spre exemplu. Nicaragua. în acest spii it, noi considerăm că trebuie ca toate forțele progresiste să adopte o poziție fermă pentru respingerea acestei politici. ... ,In al doilea rînd, considerăm că trebuie acordată o atenție deosebita problemelor economiei mondiale, crizei economice și, îndeosebi, înrăutățirii continue a situației țărilor in f curs de dezvoltare. Este bine cunoscut că decalajul dintre țările sărace și țările bogate a crescut și continua să crească. De fapt, anual, țările in curs de dezvoltare finanțează cu zeci de miliarde de dolari țările dezvoltate 1 De aceea, este necesar să se acționeze cu toată hotanrea pentru lichidarea subdezvoltării, pentru soluționarea globală a problemei datoriei externe, pentru o nouă ordine economică internațională, bazata pe egalitate și pe avantaj reciproc.Sîntem pentru o conferință internațională in vederea soluționării acestor probleme, in cadrul O.N.U. ; in același timp, apreciem că țările in curs de dezvoltare trebuie să-și întărească mai mult solidaritatea si colaborarea, atît in vederea soluționării împreună a unor probleme privind dezvoltarea economico-socială, cit și nentru a nutea să particip» la tratativele cu țările dezvoltate. Este m interesul tuturor statelor — și al celor sărace, dar și al celor bogate — sa se aiungă la o rezolvare cit mai rapidă a acestor Probleme foarte grave, deoarece numai așa se vor a- sigura progresul fiecărei economii naționale, ridicarea nivelului de trai al popoarelor. Acestea constituie probleme fundamentale pentru întreaga politică de colaborare internațională și de pace !ÎNTREBARE : tn concepția 
dumneavoastră, tovarășe pre
ședinte, care ar fi principalele 
căi de întărire a cooperării cu 
statele vecine ?RĂSPUNS : România se pronunță pentru o largă colaborare între toate statele, fără deosebire de orînduire socială. Acordăm, desigur,, o atenție deosebită înfăptuirii cooperăm m Europa, dezarmării. Ne pronunțăm pentru o Europă unită, insă a națiunilor independente, libere, care sâ excludă orice amestec din afară. Poi- nim de la faptul că'existența statelor și națiunilor libere constituie și în epoca noastră — și va constitui încă multă vreme — o necesitate obiectivă, numai pe această bază putindu-se asigura progresul econo- mico-social și pacea în lume !Sîntem, repet, pentru o largă colaborare și, în acest cadru, acordăm o mare atenție colaborării in Balcani. 

Dorim nu numai realizarea in această regiune a unei zone fără arme nucleare, chimice și baze militare străine, dar și a unei largi colaborări economice, tehnico-științifice, depășirea unor bariere de diferite feluri, o mai mare apropiere între țările din Balcani, in scopul progresului economico-social al fiecăreia —• păstrînd însă independența fiecărei națiuni !în acest fel privim noi și cooperarea in diferite alte zone ale planetei, între diferite organisme și organizații economice, inclusiv în America Latină. Aceste raporturi de conlucrare, fundamentate pe aceste principii, sint foarte necesare ; ele pot și trebuie să ajute la consolidarea dezvoltării și independenței țărilor mai mici, să le sprijine pentru a putea rezista presiunilor marilor puteri și, in același timp, să asigure participarea lor cu rezultate mai bune la colaborarea internațională. inclusiv la soluționarea diferitelor probleme foarte complexe ale lumii de azi.ÎNTREBARE : Ce părere 
aveți dumneavoastră despre 
relațiile României cu țările 
America Latine și perspecti
vele lor de extindere in do
meniile politic și economic ?RĂSPUNS : In ce privește relațiile României cu țările Americii Latine, noi le considerăm, in general, bune — deși criza economică, problemele actuale ale subdezvoltării au creat unele greutăți și în extinderea relațiilor economice ale României cu țările Americii Latine. Insă, in general, ele merg pe un drum bun și considerăm că există bune perspective pentru extinderea lor — în primul rînd în domeniul economic și tehnico-științific — în vederea dezvoltării fiecărei țări, cît și în ce privește colaborarea mai activă in soluționarea problemelor complexe ale lumii contemporane.ÎNTREBARE : tn acest con
text, cum apreciați dumnea
voastră, stimate tovarășe pre
ședinte, stadiul relațiilor dintre 
România și Cuba și posibilită
țile concrete de a dezvolta co
laborarea economică între cele 
două țări ?RĂSPUNS : în ce privește relațiile dintre România și Cuba, noi considerăm că sînt foarte bune. în ultimii ani ele au cunoscut o dezvoltare continuă și există mari posibilități pentru o extindere a colaborării in diferite forme reciproc avantajoase — și pentru o țară, și pentru alta —, în domeniile economic, tehnico-științific, cultural. Desigur, ca și in cazul celorlalte țări latine, și în cazul Cubei avem în vedere și o anumită apropiere pornind de la originea latină, ceea ce favorizează și trebuie să favorizeze o eolaborare și mai strînsâ.Noi considerăm că România și Cuba, care înfăptuiesc .— fiecare în condițiile și realitățile din țările lor — societatea socialistă, trebuie să întărească și mai mult această conlucrare, să conlucreze împreună cu celelalte țări ale Americii Latine și cu alte state în spiritul egalității, avantajului reciproc, pentru dezvoltarea economico-socială și ridicarea nivelului de civilizație al fiecărei țări. în ce privește țările noastre, apreciem că și România, și Cuba acționează ferm pe c^ilea dezvoltării socialiste a popoarelor noastre, contribuind, totodată, la progresul general al socialismului, la politica de pace în întreaga lume !ÎNTREBARE : Stimate tova
rășe președinte, așa după cum 
cunoașteți, de două luni de zile 
România și Cuba sînt membre 
nepermanente ale Consiliului de 
Securitate. Cum apreciați dum
neavoastră acest fapt ?RĂSPUNS : România acordă o mare însemnătate activității O.N.U. și organismelor sale. Considerăm, totodată, că trebuie să crească rolul O.N.U. in soluționarea democratică a problemelor internaționale, pentru a se asigura participarea tuturor statelor — fără deosebire de mărime sau orînduire socială — la intreaga viață mondială.In acest spirit, consider că participarea României, deci și a Cubei — ca membri nepermanenți ai Consiliului de Securitate — va permite țărilor noastre să ia parte și să acționeze mai activ pentru a se acorda o tot mai mare atenție soluționării unor probleme care privesc atît dezarmarea, cit și . subdezvoltarea, înlăturarea amestecului diferitelor state în treburile interne ale altor țări. Noi considerăm că, participmd la activitatea Consiliului de Securitate, trebuie să facem totul ca acesta să-și îndeplinească in mai bune condiții rolul de a asigura a- firmarea tot mai puternică în relațiile dintre state a principiilor de egalitate, de respect al independenței și suveranității, de. neamestec in treburile interne ale altor țări și popoare. în ce ne privește, vom face totul — și sînt convins că și Cuba va acționa in aceeași direcție — pentru a contribui la o soluționare cit mai bună a problemelor care preocupă astăzi întreaga omenire. In acest fel vom servi și interesele popoarelor noastre, dar și cauza colaborării și păcii in intreaga lume !în încheiere, aș dori să urez poporului cubanez prieten succese tot mai mari in intreaga sa activitate de dezvoltare economico-socială și de consțrucție socialistă !Urez, de asemenea, o bună colaborare intre țările noastre !

Apropierea marelui eveniment din viața partidului și poporului nostru — Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român — prilejuiește organizarea unor manifestări peste hotare, in cadrul cărora se lac ample treceri in revistă ale realizărilor obținute de România socialistă in toate sferele de activitate, îndeosebi in perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al P.C.R.Cu prilejul manifestărilor sint înfățișate, totodată, eforturile constructive ale României socialiste, demersurile și Inițiativele președintelui Nicolae Ceaușescu pe planul promovării unei politici externe de pace, înțelegere și cooperare intre toate popoarele lumii.MOSCOVA 16 (Agerpres). — în cadrul unei conferințe de presă, ambasadorul țării noastre la Moscova. Ion Bucur, a prezentat marile prefaceri care au avut loc in societatea românească, relevind că, sub conducerea clarvăzătoare a Partidului Comunist Român, intr-o perioadă relativ scurtă, România s-a transformat dintr-o țară agrară înapoiată pe plan economic și social intr-o țară industrial-agrară cu o puternică industrie și cu o agricultură modernă, care se dezvoltă impetuos pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. S-a evidențiat că perioada cea mai bogată in împliniri o constituie cea de după Congresul al IX-lea al P.C.R., de cmd in fruntea partidului și statului nostru se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. Au fost relevate, totodată, principiile și acțiunile pe plan internațional ale partidului și statului nostru, in vederea rezolvării constructive a marilor probleme ale lumii de azi.Evocindu-se cursul ascendent al relațiilor de prietenie și colaborare româno-sovietice, a fost subliniată importanța dialogului și înțelegerilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Mihail Gorbaciov la dezvoltarea colaborării bilaterale in cele mai diferite domenii.Au participat cadre de conducere din ministere economice și alte instituții centrale, ziariști.PRAGA 16 (Agerpres). — în localitatea Jilove, situată in apropierea capitalei cehoslovace, s-a deschis o expoziție de carte social-politică și de fotografii, oglindind principalele momente ale mișcării muncitorești și comuniste din țara noastră. în expoziție sint prezentate la loc de frunte volume din operele tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, precum și volume din opera științifică a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. Au fost, de asemenea, expuse proiecte ale documentelor ce vor fi supuse dezbaterii și aprobării apropiatului Congres al XIV-lea al Partidului Comunist Român.Vernisajul a prilejuit evidențierea marilor succese dobindite de ponorul nostru, sub conducerea partidului, in dezvoltarea patriei socialiste, îndeosebi in perioada care a trecut de la cel de-al IX-lea Congres, însemnătatea lucrărilor apropiatului forum al comuniștilor români, menit să deschidă noi perspective înfloririi multilaterale ă -țării. Au fost eVidițrițiitfe, totodată, aspecte ’ale dezvoltării colaborării multilaterale româno-ceho- slovace.NEW DELHI 16 (Agerpres). — La sediul Ambasadei române din New Delhi a fost organizat un seminar cu tema „Congresul al 
XIV-lea al Partidului Comunist Ro
mân, congresul victoriei socialiste, 
al viitorului luminos al României". Vorbitorii au dat glas sentimentelor de inaltă apreciere față de secretarul general al partidului, președintele Republicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu. fiind relevată contribuția sa decisivă la elaborarea și înfăptuirea politicii de propășire multilaterală a României socialiste.La manifestare au luat parte președintele Asociației de studii istorice româno-indiene, B.C. Gupta, juriști, oameni de cultură și artă, reprezentanți ai presei.Au fost deschise o expoziție de fotografii „România socialistă in 
Epoca Nicolae Ceaușescu- șl o expoziție de carte social-politică românească.ANKARA 16 (Agerpres). — O expoziție de grafică si pictură contemporană românească a fost deschisă in saloanele Muzeului de stat de pictură și sculptură din Ankara.în alocuțiunile rostite cu acest prilej au fost evidențiate bunele relații existente intre Republica Socialistă România și Republica Turcia pe multiple planuri, dorința comună de a dezvolta aceste raoorturi în spiritul înțelegerilor convenite la cel mai ' înalt nivel.La festivitatea de deschidere au participat membri ai parlamentului turc, alte oficialități, personalități marcante ale vieții culturale și artistice din Ankara, diplomați, reprezentanți ai presei.ROMA 16 (Agerpres). — La sediul Academiei române din Roma a fost prezentată o expoziție in care sînt relevate momente din viața și activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru progresul neîntrerupt al patriei, pentru afirmarea plenară a României pe plan internațional, marile succese obținute de poporul român în procesul edificării socialismului, îndeosebi in perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului.PARIS 16 (Agerpres). — La Biblioteca română din Paris a fost organizată o expoziție de carte consacrată mai bunei cunoașteri a țării 

noastre, a culturii și civilizației românești.La loc de cinste au fost expuse lucrări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu despre dezvoltarea invățămîntulul, culturii și artei în România. Au fost prezentate, de asemenea, volume ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, .publicate în limba română și în limbi străine.ULAN BATOR 16 (Agerpres). — în cadrul unei conferințe de presă desfășurata la Ulan Bator a fost evidențiată importanța apropiatului forum al comuniștilor români. Au fost relevate realizările obținute de poporul nostru in toate sferele de activitate și s-au prezentat, pe larg liniile directoare ale dezvoltării economico-sociale a României in perioada 1990—1995 și in perspectiva anilor 2000—2010. S-a subliniat, de asemenea, cadrul larg democratic in care are loc, în prezent, dezbaterea documentelor ce vor fi adoptate la Congresul al XIV-lea al P.C.R.Au participat reprezentanți ai C.C. al Partidului Popular Revoluționar Mongol, ai M.A.E., ai unor instituții centrale din Ulan Bator, ziariști.BERLIN 16 (Agerpres). — La Bitterfeld, important centru industrial al R. D. Germane, a fost prezentată o expunere despre activitatea Partidului Comunist Român in lumina proiectului Programului-Direc- tivă și a Tezelor pentru Congresul al XIV-lea — documente programatice, care deschid noi și luminoase perspective dezvoltării României ^socialiste.De asemenea, au fost evocate relațiile dg strînsă prietenie și colaborare dintre România și R.D.G. în toate domeniile, în spiritul hotărîri- lor convenite la nivel înalt.HANOI 16 (Agerpres). — La Ambasada română din Hanoi a avut loc o întîlnire cu activiști ai C.C. al P. C. din Vietnam, lucrători in M.A.E., cercetători, ingineri, medici, profesori, ziariști. Cu acest prilej, T’ham Quang Anh, șef de secție in . cadrul Departamentului Relații Externe al C.C. al P.C.V., fost student în România, a relevat rezultatele obținute de poporul român, sub conducerea partidului, în cele mai diferite domenii de activitate, politica externă de pace și cooperare a României cu toate popoarele lumii.BRUXELLES 16 (Agerpres). — Sub auspiciile Asociației de prietenie Belgia-România și ale Comitetului pentru pace „Rencontres pour la paix“, la Bruxelles a avut loc o conferință referitoare la succesele repurtate de poporul nostru în dezvoltarea economico-socială a țării, atmosfera in care este intimpinat Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român. Au fost relevate schimbările petrecute in România după Congresul al IX-lea al partidului. Cu același prilej a avut loc vernisajul unei expoziții de fotografii privind România de astăzi.BOGOTA 16 (Agerpres). — La Universitatea „Fundacion de Ame-
45 DE ANI DE IA CREAREA A.P.S.R.

Adunarea festivăMOSCOVA 16 (Agerpres). — N. Chilie transmite : La Casa Prieteniei din Moscova a avut loc o adunare festivă a Conducerii Centrale a Asociației de Prietenie Sovieto-Rogrtâne (A.P.S.R.), consacrată celei de-a 45-a aniversări a creării asociației.In cuvîntările rostite s-au relevat legăturile tradiționale de prietenie și solidaritate dintre România și Uniunea Sovietică, dintre popoarele celor două țări, cursul ascendent al colaborării româno-sovietice pe multiple planuri, îndeosebi ca urmare a convorbirilor și înțelegerilor realizate la cel mai înalt nivel.Au fost infâțișate realizările po-
„Sistemul socialist aduce bunăstare, 

prosperitate și modernizare in Chinaie
O declarație a premierului Consiliului de Stat al R.P. ChinezeISLAMABAD 16 (Agerpres). — Li Peng, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, aflat în vizită in Pakistan, a declarat, in cadrul unei conferințe de presă, că „instaurarea sistemului socialist în China a fost decisă de istoria sa. Acest sistem poate aduce bunăstare, prosperitate și modernizare m China", a arătat el. China — a spus in continuare premierul .— nu-și va schimba sistemul 
Încercările de a pune sub semnul întrebării 

organizarea postbelică a Europei provoacă îngrijorare

rica“ din Bogota a avut loc o adunare festivă la care au luat parte reprezentanți ai autorităților locale, cadre universitare, studenți.în cuvintul său, rectorul universității, dr. Gustavo Hitzig Bergrua, a spus : „România este o țară cu un 
potențial industrial ridicat și cu un 
nivel de civilizație pe drept cuvint 
de invidiat. în ultimii 20—25 de ani. 
România a făcut mari investita pen
tru a realiza o industrie și o agri
cultură moderne, punind un mare 
accent pe aplicarea cuceririlor știin
ței și tehnicii. Toate acestea au fost 
posibile datorită acțiunilor și pro
gramelor promovate de președintele 
Nicolae Ceaușescu, pentru întărirea 
independenței și suveranității, .con
comitent cu bine cunoscutele sale ini
țiative consacrate realizării unui cli
mat de pace și securitate în lume."Au fost evidențiate realizările deosebite obținute în dezvoltarea social- eeonomică a României, cu precădere după cel de-al IX-lea Congres al P.C.R., perspectivele luminoase care se deschid in baza documentelor ce urmează a fi adoptate de Congresul al XIV-lea.BUENOS AIRES 16 (Agerpres) — în cadrul unei conferințe organizate la Buenos Airts au fost prezentate realizările obținute1 de poporul român in întîmpînarea marelui eveniment din viața partidului și a țării — Congresul al XIV-lea al P.C.R.. în context, a fost evidențiată însemnătatea programelor privind dezvoltarea cercetării științifice și ingineriei tehnologice, elaborate sub directa îndrumare a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. prim vice- prim-ministru al guvernului, președintele Consiliului Național al Științei și învățămîntului, rolul rezervat științei in cincinalul 1991—1995, corespunzător prevederilor proiectului Programului-Directivă pentru Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, creșterea contribuției acesteia la dezvoltarea economică intensivă a țării pînă în anul 2000.

★La Universitatea din La Plata (Argentina) a fost prezentată o conferință privind rolul invățămintului și cercetării științifice în dezvoltarea economico-socială a României socialiste.în încheierea manifestării a fost prezentat filmul documentar „Româ
nia — o epocă de impliniri".LAGOS 16 (Agerpres). — La Ambasada Republicii Socialiste România din Lagos a avut loc o manifestare dedicată celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român, la care au fost prezenți reprezentanți ai principalelor organe de presă nigeriene, oameni de afaceri, diplomați, specialiști nigerieni care au studiat în România.în cadrul acestei acțiuni a fost organizată o exooziție de carte, . românească, la loc de cinste aflindu-se operele tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Participanții la această manifestare au acordat o atenție deosebită volumului „Președintele României, 

Nicolae Ceaușescu, despre rolul ță
rilor mici și mijlocii in ' întărirea 
unității de acțiune a țărilor în curs 
de dezvoltare", volum lansat la Lagos, in cursul anului 1989.De asemenea, a fost prezentată o expoziție documentară de fotografii cuprinzînd imagini semnificative ale realizărilor României în edificarea societății socialiste.

de la Moscovaporului român in anii socialismului, îndeosebi marile succese obținute după anul 1965, programele cutezătoare de dezvoltare a țării noastre, politica externă constructivă, de înțelegere, colaborare și pace a României socialiste, faptele de muncă cu care comuniștii, întregul popor român intimpinâ cel de-al XIV-lea Congres al P.C.R.Au participat membri ai Conducerii Uniunii Asociațiilor Sovietice de Prietenie și Relații Culturale cu Străinătatea, ai Conducerii Centrale a A.P.S.R., reprezentanți ai membrilor Colectivi ai asociației din orașul Moscova.

numai pentru că au loc schimbări in unele țări din estul Europei, re- afirmind că țara sa aderă la sistemul socialist. Aceasta nu Înseamnă că totul este bun in sistemul nostru, dar noi încercăm să-1 îmbunătățim și să-i perfecționăm prin reformele actuale și prin deschidere spre exterior, a arătat Li Peng în declarația sa, reluată de agenția China Nouă,

ILE DE PRESA
e scurt

ÎN CADRUL PLENAREI C.C. AL P.C. DIN R.S.S. MOLDOVENEASCĂ, in funcția de prim- secretar al C.C. al partidului a fost ales Piotr Lucinski, în virstă de 49 de ani. El l-a inlocuit in această funcție pe SemicrA Grossu. care a condus organizația de partid republicană din anul 1980.

COOPERAREA SUD-SUD. La Harare au început lucrările unei reuniuni a reprezentanților camerelor de comerț și industrie din țările membre ale „Grupului celor 77" consacrată găsirii unor modalități de intensificare a cooperării Sud-Sud. Deschizind lucrările, Oliver Munyarâdzi, ministrul Zim

babwean al comerțului, a arătat că problema datoriei externe amenință stabilitatea social-economică și politică a țărilor in curs de dezvoltare și soluționarea ei necesită extinderea cooperării internaționale.APEL LA ÎNCETAREA FOCULUI ÎN SALVADOR. Comitetul permanent de dezbatere națională in favoarea păcii — care grupează peste. 70 de organizații obștești din Salvador — a cerut guvernului și forțelor insurgente să cadă de acord asupra încetării focului și să negocieze sfîrșitul conflictului armat, soldat in ultimele patru 

zile cu peste 1 000 de victime — morți și răniți.O NOUĂ EXPERIENȚA ATOMICĂ. în pofida cererilor opiniei publice de a se pune capăt testelor nucleare, Statele Unite au efectuat o nouă experiență nucleară subterană in deșertul Nevada — a anunțat Departamentul Energiei la Washington-, Purtătorul de cuvint al Departamentului Energiei, Jim Boyer, a declarat că deflagrația, cea de-a zecea efectuată de S.U.A. în Nevada de la începutul anului, a avut o putere sub 20 kilotone.REUNIUNE NEOFICIALĂ A G.A.T.T. Miniștrii comerțului din 

27 de țări membre ale Acordului General pentru Tarife și Comerț au început, la Tokio, o reuniune neoficială ih cadrul „rundei Uruguay" a G.A.T.T. Conferinței i se atribuie o mare importanță în cadrul eforturilor pentru surmonta- rea obstacolelor existente și încheierea cu succes a actualei runde de negocieri comerciale multilaterale, care se va termina în decembrie 1990.PROTOCOL. Un protocol cu privire la cooperarea economică și științifică dintre R. D. P. Laos și R. S. Cehoslovacă a fost semnat la. Vientiane.

Raportul prezentat de președintele guvernului 
la sesiunea Adunării Federale a R.S. CehoslovacePRAGA 16 (Agerpres). — La Pra- ga s-au desfășurat lucrările sesiunii Adunării Federale a R. S. Cehoslovace. Deputății forului legislativ suprem âu examinat raportul prezentat de președintele guvernului. Ladislav Adamec, cu privire la îndeplinirea Declarației-program, a- doptată de guvern in urmă cu un ăn. De asemenea, au fost examinate și aprobate o serie de legi —, informează agenția C.T.K.In raportul prezentat, Ladislav Adamec s-a referit la probleme ale dezvoltării interne a țării, relevind că in îndeplinirea obligațiilor de a asigura o satisfacere mai bună a necesității cetățenilor, guvernul s-a confruntat cu dificultăți. Cu toate a

cestea. a menționat vorbitorul, noi nu am dat inapoi m fața greutăților legate de trecerea la noul mecanism economic. Dimpotrivă, introducerea sa se realizează mai devreme cu un an.. Referîndu-se la situația politică internațională, șeful guvernului cehoslovac a menționat că provoacă îngrijorare încercările de a pune sub semnul întrebării organizarea postbelică a Europei, de a ignora existența în fapt a două state germane suverane, precum și tendința de revizuire a granițelor existente. Toate acestea contravin tendințelor de consolidare a încrederii, securității și stabilității pe continent — a subliniat L. Adamec.
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